ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2016

Vacarisses, 24 de novembre de 2016, essent les 20:00 hores del dia de la data i prèvia
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia.

Presideix
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde

Regidors
Olga Serra i Luque, 1ª tinent d’alcalde
Laura Sánchez López, 2ª tinent d’alcalde
Albert Salamé i Sabater
Pere Casas i Ardanaz
Mariana Ríos López
Salvador Boada i Guàrdia
Josep Maria Gibert i Castellet
Anna Maria Singla Sangrà
Martí Llorens i Morraja
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez

Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.

ORDRE

DEL

DIA

1.-

PART RESOLUTÒRIA.

1.1.-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27
D’OCTUBRE DE 2016 .
Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents assistents a la sessió.
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1.2.-

PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE
VACARISSES.

El Sr. Secretari llegeix la moció amb el següent contingut:
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 27 d’octubre de 2016 va prendre coneixement de
la renúncia al càrrec de regidora de l' Ajuntament de Vacarisses presentada per la senyora
Maria Luisa Santander Aguilar, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des
de les últimes eleccions locals, alhora que es feia avinent l’escrit de renúncia a ser proclamats
electes presentats per Maite Roman Alonso, Miguel Rosales Calzado, Manuel Ruis Moreno i
Silvia Merino Exposito, a qui els corresponia substituir la cessant per ordre decreixent .
Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central, s'ha rebut la credencial , acreditativa de la condició d'electa a favor de la senyora
CLARA FUSTER RAMON, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per MOVEM
VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ), a les eleccions locals de 2015,
extrem que fou notificat, a la vegada que fou requerida per a formular la declaració , establerta
a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la qual ha
estat presentada.

La candidata proclamada podrà comparèixer a la sessió plenària del dia 24 de novembre de
2016 , i acreditar-se per a adquirir plenament la condició de regidora.
A l’acte de presa de possessió del càrrec públic, s’emprarà la fórmula de jurament o promesa
continguda a l’article 1 del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril.
Acte seguit es demana a la Sra. Clara Fuster que s’acosti a la taula i el Sr. Alcalde li diu:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidora de l'Ajuntament de Vacarisses?
La Sra. Fuster emet el seu jurament o promesa dient “si, prometo, per Vacarisses”.
El Sr. Alcalde li dona l’enhorabona i li cedeix la paraula a la Sra. Fuster.

La Sra. Fuster diu que passa a ser la nova representant de MOVEM Vacarisses per decisió i
aprovació de la pròpia confluència política i amb la plena voluntat de continuar amb els
projectes engegats per l’anterior regidora i amb les línies marcades al PAM. Afegeix que vol
expressar la seva afinitat política a PODEM Catalunya i aportar, tal i com ho consideren
MOVEM Vacarisses, una manera de fer política que sigui propera, transparent, subratllant la
necessitat de donar contingut i valors, i no només gestió ,a les diferents propostes que aniran
defensant en les regidories que representa, que son Educació, Medi Ambient i Habitatge
Social. Segueix dient que, tot i això, és conscient que la seva representació és minoritària dins
de l’actual equip de govern, però amb aquest hi mostrarà, tal com fins ara, un ànim de
col·laboració i també una visió constructiva amb la resta de grups de l’oposició i sempre amb
l’afany d’aconseguir el millor pels vacarissencs i vacarissenques. Per acabar diu que s’han de
posar a treballar conjuntament amb els treballadors i treballadores municipals, que tan els
faciliten la feina, i dipositar molta il·lusió en aquesta nova etapa de la seva representació. Salut
i moltes gràcies.
El Sr. Alcalde li agraeix les seves paraules, li dona la benvinguda i li diu que igual que tots els
que estan allà espera que comenci a treballar per Vacarisses.
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1.3.-

RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA PROPOSTA DE
L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL
MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ), DE LA JUNTA
DE PORTAVEUS, DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER
PERMANENT I DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE I A D’ALTRES ENTITATS I
ORGANISMES DE LES QUALS FORMA PART.

El Sr. Secretari explica que la següent proposta és conseqüència d’aquesta presa de
possessió, però que com que la credencial de la Sra. Fuster va arribar posteriorment a la
celebració de les Comissions Informatives, no estava dictaminada i s’ha de ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia.
S’ha inclòs a l’ordre del dia la proposta que es sotmet al Ple de la Corporació, sense que hagi
estat prèviament dictaminada per la corresponent Comissió Informativa. En virtut del que
disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el Ple de la Corporació n’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia.
És vota la ratificació amb el resultat següent:
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1.4.-

PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ),
DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE
CARÀCTER PERMANENT I DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE I A
D’ALTRES ENTITATS I ORGANISMES DE LES QUALS FORMA PART.

En compliment del què disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 9
de juliol de 2015, va prendre l’acord de creació i composició de les Comissions Informatives
Permanents i nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col.legiats.
Atès que s'ha dut a terme l'acte de presa de possessió del càrrec de regidora de l'Ajuntament de
Vacarisses per part de la senyora Clara Fuster Ramon.
Atès que , de conformitat amb l'establert als articles 29 del Reglament d'organització ,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, mitjançant escrit de la Portaveu del Grup Municipal
MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ), ha estat designada la senyora
Clara Fuster Ramon, per a representar-los en diferents òrgans col.legiats, així com modificacions
respecte els nomenaments acordats a la sessió extraordinària del 9 de juliol de 2015.
En conseqüència cal regularitzar la composició dels diferents òrgans col.legiats municipals .
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Al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Modificar la composició de la Junta de Portaveus amb la designació de la senyora
Clara Fuster Ramon com a portaveu en representació del Grup Municipal MOVEM
VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E ) , constituït únicament
per la seva persona.

SEGON.-

Modificar la composició de les Comissions Informatives Permanents de Règim
Interior , de Serveis Territorials i de Servei a les Persones, i de la Comissió
Especial de Comptes, de manera que en serà membre, en representació del Grup
Municipal MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E
), la regidora següent :

Comissió Informativa Permanent de Règim Interior
Titular: Clara Fuster Ramon
Comissió Informativa Permanent de Serveis Territorials
Titular: Clara Fuster Ramon
Comissió Informativa Permanent de Servei a les Persones
Titular: Clara Fuster Ramon
Comissió Especial de Comptes
Titular: Clara Fuster Ramon

TERCER.- Nomenar la senyora Clara Fuster Ramon en els següents òrgans col.legiats
competència del Ple i a d'altres organismes i entitats de les quals forma part, com a
representant del Grup Municipal MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS
SOCIALS - ENTESA (MV-E )
Consell Sectorial de Seguiment del CTR (Centre de Tractament de Residus del
Vallès Occidental) i de l’abocador de Coll Cardús
Comissió Local de Protecció Civil
Comissió de Seguiment del Reglament d’Usos Lingüístics
Comissió de Seguiment de mesures per reduir sinistralitat C-58
Consell Municipal de Comunicació
Consell de redacció
Consell Escolar Municipal
Consell Municipal d’Esports

QUART.-

Notificar el nomenament a la interessada i òrgans afectats.

CINQUÈ.-

Donar publicitat dels presents acords al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de
Vacarisses.

Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat.

4

A FAVOR

VxV

U.I.PV.

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

1.5.-

PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ AL “II PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE”
DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, PER AL PERÍODE 20162019.

Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 de juliol de 2012, va
acordar adherir-se al “Pla de Polítiques de Dones” 2011-2014, elaborat pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental.
Atès que s’ha fer necessari revisar-lo i actualitzar-lo en funció de les noves normatives i dels
canvis en la realitat social de la comarca i el país.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha elaborat, amb el suport de la Xarxa de
Govern Local de la Diputació de Barcelona, i a través de l’entitat AIO CAT (Agents per la
Igualtat d’Oportunitats), un nou Pla d’acció comarcal, en base a una diagnosi prèvia del territori
adscrit a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i que ha donat forma al nou II Pla de polítiques de
gènere del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per al període 2016-2019.
Tanmateix, aquest document ha estat elaborat en col.laboració amb el personal tècnic dels
municipis de població inferior a 20.000 habitants, integrants de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
(ABSS) del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per tal d’adaptar-lo a les necessitats
detectades al territori.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental fou l’impulsor del procés d’elaboració del Pla, amb
la voluntat de donar suport als municipis de l’ABSS perquè s’hi pugui adherir.
Aquest Pla respon al compromís institucional davant la ciutadania per treballar en favor de la
igualtat de dones i homes i d’incidir i transformar les diferents dimensions de la desigualtat que
persisteixen a la nostra societat.
Vist que l’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, insta als ens locals de Catalunya a
elaborar, aprovar, executar i avaluar plans d’igualtat.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones ,reunida el dia 16 de novembre de
2016 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent
ACORD
PRIMER.-

Adherir-nos al “ II Pla de Polítiques de Gènere 2016-2019” del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Occidental el dia 21 de juliol de 2016, per tal de disposar d’una eina que
orienti les accions en matèria de polítiques de gènere d’aquest municipi.

SEGON.-

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Institut
Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que el govern considera adient adherir-se al “II Pla de
Polítiques de Gènere 2016-2019” impulsat pel Consell Comarcal, que busca disminuir i eradicar
la discriminació per raó de gènere. La igualtat real i efectiva de totes les persones sense cap
discriminació per raó d’orientació sexual, situació familiar o ocupació, contribueix a la igualtat
entre homes i dones. Segueix dient que aquest Pla incorpora accions a desenvolupar a nivell
comunitari, estratègies de treball per a professionals de l’administració i vol treballar
bàsicament en quatre línies: compromís en la igualtat, acció contra la violència masclista, drets
i qualitat de vida i treball i temps.
Afegeix que per tirar endavant aquest Pla es necessita un plantejament transversal i requereix
de l ‘adquisició de compromisos polítics, sensibilitat i la voluntat i implicació de tot el personal
municipal. Segueix dient que a Vacarisses ja s’estan fent alguns punts dels que recull el Pla,
com l’atenció psicològica, l’atenció jurídica, adhesió al Pla de Polítiques de Dona,
commemoració de la diada de la Dona, els tallers de prevenció de la violència i també el “Piula
contra la violència masclista “ que es fa demà dia 25 de Novembre. Per acabar diu que ha fet
aquesta exposició per defensar el perquè des de el govern consideren adient adherir-se al “ II
Pla de Polítiques de Gènere”
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi estan d’acord.
El Sr. Boada diu que també hi estan d’acord.
Es sotmet a votació am el vot favorable de tots els partits.
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1.6.-

PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA
L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ JURIDICA I DE CESSIÓ EN
PRECARI DE L’ÚS DEL BÉ PATRIMONIAL A L’ “ASSOCIACIÓN DE VECINOS DE
LA CARENA LARGA DEL BUIXADELL Y FUENTES DE LA MERCED Y SANT
PEDRO”.

Aquest Ajuntament està tramitant l’expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica i per la
cessió en precari d’una porció de la parcel·la de propietat municipal amb referència cadastral
número 07561-01 DG1005N-W/D-0001 , per a destinar-la a local per les activitats pròpies de l’
Asociación de Vecinos de la Carena Larga del Buixadell y Fuentes de la Merced y San Pedro,
com a conseqüència de la sol·licitud en aquest sentit formulada per l’esmentada associació.
El secretari general d’aquest Ajuntament ha emès informe pel qual resulta oportú acreditar a
l’expedient la conveniència de la cessió, el caràcter demanial del bé, la naturalesa de l’entitat
sol·licitant, com a entitat sense ànim de lucre, així com els motius que aconsellen substituir, en
aquest cas, el concurs pel procediment d’adjudicació directa.
Els Serveis Tècnics han efectuat informe sobre la valoració tècnica de l’esmentat immoble, el
qual consta a l’expedient.
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L’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre preveu que, en cas de contractació directa, caldrà la prèvia submissió de la proposta
a informació pública durant un termini de 20 dies.
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16
de novembre de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció
del següent
.
ACORD
PRIMER.-

Sotmetre a informació pública durant un termini de vint dies hàbils la proposta
d’alteració de la qualificació jurídica de la part del bé de domini públic municipal
, equipament públic, per tal de qualificar-lo com a bé patrimonial, amb la
següent descripció:

Porció de terreny i la seva edificació de superfície 121,00 metres quadrats , que formen part
de la finca inscrita a l’Inventari de Béns a la fitxa 291000008, epigraf 1.2, subepígraf 1.2.A,
de superfície 3.318,00 metres quadrats, situat en el Municipi de Vacarisses i emplaçat al
carrer Fonts de Torreblanca 48 , de referència cadastral 07561-01 DG1005N-W/D-0001 de
Vacarisses , registrada en el Registre de la Propietat al volúm 2.775 , llibre 94 de
Vacarisses, foli 187, finca número 4.466, , inscripció 1ª; llinda al Nord am el carrer de les
Fonts de Torreblanca, a l’Est i Sud amb Torrent de les Pinasses i a l’Oest amb terreny
municipal qualificat com a Equipament públic.
SEGON.-

Sotmetre a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils la
contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús de la porció
de terreny i la seva edificació de superfície 121,00 metres quadrats , que
formen part de la finca descrita al punt anterior, a l’entitat l’Asociación de
Vecinos de la Carena Larga del Buixadell y Fuentes de la Merced y San Pedro,
durant un termini de 10 anys, per a destinar-lo a seu de dita Associació i per a
les seves activitats .

TERCER.-

Publicar els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al Web
municipal, a e-Tauler , al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Portal de la
Transparència.

Pren la paraula el Sr. Secretari qui explica que a la proposta que els van enviar juntament amb
la convocatória plenària hi havia una errada pel que fa als límits de la finca i a la numeració,
doncs deia Fonts de Torreblanca s/n i en realitat es tracta del número 48 i, per tant, s’aprovaria
amb aquestes rectificacions, si fos el cas, les quals ja hi constaran a la proposta que contempli
l’acta d’aquesta sessió.
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que, com a ciutadà de Vacarisses i d’aquesta urbanització
en concret, està molt content de que hagi tirat endavant doncs es tracta d’una llarga
reivindicació de fa molts anys.
Intervé el Sr. Boada qui diu que hi estan d’acord tot i que els sembla poc una concessió de
només 10 anys.
El Sr. Serna diu que suposa que es podrà prorrogar.
El Sr. Alcalde respon que no creu que hi hagi cap problema i que d’aquí 10 anys, qui estigui al
govern ja ho farà.
El Sr. Boada demana al Sr. Secretari si hi ha un temps de concessió màxim.
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El Sr. Secretari aclareix que el màxim son 50 anys.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.
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1.7.-

PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL I COMPTE DE PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2015.

Atès que en data 19 de setembre del 2016 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2015 a ser examinada.
Atès que en data 21 de setembre del 2016 reunida la Comissió de Comptes, i un cop
examinats els comptes són informats, passen exposició pública.
Atès que en data 17 d’octubre de 2016 es publica en el BOPB, que el compte General de
l’Ajuntament de Vacarisses corresponent a l’exercici 2015, juntament amb tots els seus
justificants, restaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze
dies hàbils, durant i vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions,
correccions o observacions.
Atès que no s'han produït al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant el període d'exposició
pública.
Atès que la Comissió de Comptes va acordar que no s'informarien altre vegada si no hi havien
reclamacions o al⋅legacions.
En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que
s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior , reunida en sessió ordinària de data 16 de
novembre 2016 va dictaminar favorablement, es proposa al Ple l'adopció dels següent
ACORD
PRIMER.-

SEGON.-

Aprovar el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici
2015.
Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article
212.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que porten al Ple l’aprovació del Compte General
després d’haver-se reunit la comissió de comptes el 21 de setembre i un cop passat el termini
d’exposició pública.
Es sotmet a votació i s’qaprova amb el següent resultat a la votació:
VxV
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1.8.-

X

PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT
DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS
AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA .

Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement
de crèdit, i transferències de crèdit de diferent grup de funció.
ANTECEDENTS
A petició de l’Alcaldia data 14 de novembre de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit, per poder atendre les despeses que es
detallen a continuació, finançades amb Romanent líquid de tresoreria.
•

Amortització anticipada d’operacions d’endeutament a llarg termini, per donar compliment
a la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

•

Regularització de cànon a pagar a l’Agencia Catalana de l’Aigua de l’exercici 2015.

•

Inversió de reposició en equips i instal·lacions necessaris pel manteniment de la xarxa de
distribució d’aigua potable.

•

Inversió sostenible en instal·lacions esportives.

•

Inversió en equips i aplicacions informàtiques.

Per la consignació d’aquestes cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències de crèdit entre
partides pressupostàries de diferent grup de funció.

FONAMENTS DE DRET
Pel que fa a les modificacions de crèdit per suplements de crèdit:
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
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crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Pel que fa a les modificacions de crèdit per transferències de crèdit entre partides de diferent
grup de funció
• Arts. 169 al 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s 'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals..
• Arts.34 al 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,en matèria
de Pressupostos.
• Ordre EHA / 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura de pressupostos
de les entitats locals.
L’òrgan competent per la seva aprovació en ambdós casos es el Ple, conforme al que disposen
els articles 177 i 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 16 de
novembre de 2016, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit per suplements de
crèdit que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
general pels conceptes que es detallen a continuació:

1) Suplements de crèdit:

Concepte
Amortització anticipada de deute - Préstec programa de
crèdit local

Partida pressupostària

Consignació

011

913 41.558,39 €

Despesa corrent cànon aigua

161

225 27.000,00 €

Despesa corrent personal

132

121 10.936,54 €

Despesa corrent personal

151

121

4.473,20 €

Despesa corrent personal

161

121

2.898,38 €

10

Despesa corrent personal

1721

121

1.768,20 €

Despesa corrent personal

231

131

3.070,16 €

Despesa corrent personal

241

121

817,26 €

Despesa corrent personal

320

121

965,93 €

Despesa corrent personal

323

121

6.766,18 €

Despesa corrent personal

326

131

2.523,43 €

Despesa corrent personal

330

121

932,35 €

Despesa corrent personal

3321

130

936,40 €

Despesa corrent personal

334

130

908,05 €

Despesa corrent personal

341

121

870,60 €

Despesa corrent personal

920

121

7.330,31 €

Despesa corrent personal

931

121

3.005,09 €

Despesa corrent personal

932

130

711,19 €

Despesa corrent personal
Inversió Financerament sostenible per reposició per
subministrament de equips per la instal·lació del
subministrament de xarxa d'aigua

934

121

1.008,35 €

161

623 97.763,63 €

Inversió Financerament sostenible per reposició
necessàries pel manteniment d'instal·lacions esportives

342

622 27.170,55 €

Inversió Financerament sostenible per equips informàtics

920

626 11.000,00 €

TOTAL

254.414,19

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria disponible
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà
disponible

SEGON.-

259.739,94
€
254.414,19
€
5.325,75 €

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, a l’eTauler, en el Butlletí
Oficial de la Província i al Portal de la Transparència. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
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termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.

Pren la paraula la Sra. Ríos qui explica que, tal i com es va informar a la comissió informativa,
l’expedient de modificació de crèdits respon a la necessitat de fer front a despeses
sobrevingudes , finançades amb el romanent de tresoreria.
Explica que, per una banda, tenen el que marca la llei sobre l’amortització anticipada
d’operacions d’endeutament i la regularització del cànon a pagar a l’Agència Catalana de
l’Aigua de l’exercici 2015, i, per l’altra, la inversió en equips i instal·lacions necessaris pel
manteniment i distribució de la xarxa d’aigua potable de la qual ja els van donar la relació de les
factures, la inversió sostenible a instal·lacions esportives, que es tracta de la reparació de la
piscina amb la finalitat d’estalvi d’aigua, la inversió en equips i aplicacions informàtiques ,doncs
s’han d’anar renovant els equipaments de la casa amb més anys o un sistema operatiu obsolet
com el Windows Vista i, per acabar, la part de paga extra de 2012 que faltava per pagar als
treballadors, el que fa un total de 254.414,19 €, el romanent líquid de tresoreria era de
259.739,94 €, quedant per tant un romanent líquid disponible de 5.325,75 €.
Pren la paraula el Sr. Serna qui explica que estan d’acord amb les modificacions de crèdit fetes
pel pagament de la paga extra dels funcionaris, també per les instal·lacions esportives, doncs
fa temps que s’hauria d’haver fet i també per la renovació dels equips informàtics, però amb el
que no estan d’acord és amb els 147.000 € invertits, fins ara, doncs el problema encara
persisteix. Afegeix que la regidora va explicar a les comissions informatives que aquest preu es
devia unes factures que encara no estaven afegides, doncs la despesa que es reflecteix a la
proposta és de 97.000€, quan l’abast final serà de 147.000 €. Segueix dient que només
començar la legislatura van tenir problemes a la regidoria d’esports i recorda que el Sr. Casas li
va dir que no es podia incloure una factura sinó hi havia una AD feta, i veu que en aquest cas
ha passat el mateix, cosa que entén, doncs si estàs treballant dia a dia és fàcil que passi, no és
que només passés en l’anterior legislatura ,sinó que pot passar també en aquesta i sempre.
Per altra banda, comenta que el romanent de tresoreria queda pràcticament exhaurit, igual que
la guardiola de les pensions, doncs queden només 5.000 € del que hi havia quan van arribar a
govern i, per tant, no sap com ho faran per acabar la legislatura. És per tot això que diu que
s’abstenen.
Intervé el Sr. Boada qui diu que coincideix molt amb el regidor de Veïns per Vacarisses, tot i
que entén que davant d’una emergència com amb el tema de l’aigua s’ha de fer el possible per
tenir-ne, però en canvi 13.000 € per comprar comptadors no ho troba una emergència i també
està consignat. Per altra banda comenta que per fer els pous no sap si es van demanar tres
pressupostos o no, i que tot i que han trobat una mica d’aigua ,pràcticament estan igual que
estaven. Segueix dient que hi ha coses que haurien de tenir consignació abans de poder-se fer
i que no ho veuen clar del tot i per això no ho aprovaran.
El Sr. Alcalde aclareix que els comptadors que s’han substituït és perquè estaven aturats des
de feia anys, es consumia aigua que no es facturava.
La Sra. Ríos explica que la urgència fa que no es facin les coses amb els procediments
normals, i pel que fa als comptadors es van haver de prendre mesures d’estalvi i correctores
motivades per l’informe de l’enginyer i poder posar en funcionament i començar a facturar
aquests comptadors que feia anys que estaven a zero.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació als comptadors, diu que el problema era doble,
doncs a l’estar aturats desconeixien el consum i deixaven de tenir ingressos, i per tant amb un
dèficit a la taxa de l’aigua de 180.000 € al 2014, 150.000€ al 2015 i al voltant dels 200.000 € al
2016, es tracta d’ anivellar el dèficit, i després de molts anys sense inversions les han hagut
de fer de cop i segurament no son els últims diners que gastaran, perquè estan en contacte
amb experts en gestió i hidrologia per solucionar aquests problemes en un futur.
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Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

VxV

U.I.PV.

A FAVOR
EN CONTRA
ABSTENCIONS

MOVEM

PSC

ERC

X

X

X

X
X

2.- SOBREVINGUTS.
No n’hi ha.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
3.1.-

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 24 D’OCTUBRE DE 2016, EL 2, 7 i 14 DE
NOVEMBRE DE 2016.
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades de les quals s’ha fet entrega
juntament amb la convocatòria plenària.

3.2.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 348/2016, de 20/10/2016, al 385/2016,
de 17/11/2016), (Hisenda, el 4/2016, de 27/10/2016), (Serveis Municipals, del 48/2016,
de 20/10/2016, al 50/2016, de 14/11/2016), (Sanitat i Consum, el 38/2016, de
11/11/2016), (Urbanisme, del 96/2016, de 26/10/2016, al 106/2016, de 14/11/2016),
(Industria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el 9/2016 de 10/11/2016), (Esports,
del 10/2016, de 09/11/2016, al 12/2016, de 11/11/2016), (Educació, el 27/2016, de
07/11/2016), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del 50/2016, de 02/11/2016, al
55/2016, de 07/11/2016), (Cultura, Festes i Patrimoni, el 25/2016, de 27/10/2016),
(Participació Ciutadana, el 3/2016, de 08/09/2016), (Comunicació, del 11/2016, de
02/11/2016, al 13/2016, de 15/11/2016).
Es dona compte dels decrets relacionats.

3.3.-

DONAR COMPTE
DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.4.-

DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA QUE S’HA
TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I A LA
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA, ASSEGURANCES I TRESOR,
DE LA GENERALITA DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010,
RELATIU AL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i
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següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a:
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2016.

FETS
El dia 6 de juliol de 2010, es va publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del
pressupost de despeses).
Del text de la Llei es dedueixen unes obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses.

FONAMENTS DE DRET
- Articles 3 i 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
- Article 200, i Disposició Transitòria Vuitena
Contractes del Sector Públic

de la Llei

30/2007, de 30 d’ octubre, de

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article 4 de la Llei 15/2010, disposa:
Article quart. Morositat de les administracions públiques.
1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei.
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels
informes esmentats.
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part
de les administracions públiques.
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Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini, així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques i, en el seu respectiu d’ àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia,
tingui atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible
presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament.
Atès que el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat de poder elaborar l’ esmentat
informe, proporcionant els llistats amb la informació detallada i agregada i que s’adjunten com
annexes.
Atès que l’ informe referent al 3er trimestre de l’any 2016 ja s’han presentat als òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE :
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu
al respecte que “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació
local”, l’article 5.4, de la mateixa norma disposa:
Article 5 . Registre de factures en les Administracions locals.
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui informa de la taxa d’atur a Vacarisses al mes d’octubre, que
és del 16,77 %, ha disminuït en 3 persones, i és una de les més altes de la comarca, tot i que la
tendència del darrer any és a la baixa. Afegeix que, com sempre, afecta molt més a les dones i
a la població jove.
Per altra banda informa del fet de que es van reunir amb una empresa que es diu Enerkia, que
fan una proposta de portar gas al municipi, no a la xarxa sinó en un dipòsit central, però abans
han de fer un estudi i per tant pot ser que passin per cases de particulars per fer un estudi de
mercat.
També informa de la reunió que van mantenir amb el Delegat del Govern, Sr. Miguel Angel
Escobar , qui coordina el territori amb el Govern de la Generalita,t i li van traslladar les
principals problemàtiques de l’ajuntament, les derivacions del CAP, l’ocupació d’habitatges, en
relació a la qual els va dir que no era una problemàtica exclusiva de Vacarisses sinó que es
dona a tota la demarcació, les reivindicacions de la C-16, com l’aixecada de barreres en el cas
d’accidents i la baixada del peatge pel habitants de Vacarisses i l’accés a Terrassa, llarga
reivindicació i complicada.
Afegeix que avui mateix s’han reunit amb el Secretari d’Habitatge, Sr.Carles Costa,
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amb qui han tingut bones sensacions per tal que, amb la intermediació de la Secretaria
d’Habitatge i el BBVA, els puguin cedir alguns habitatges a Vacarisses que podrien servir per
gent que l’hagin fet fora de casa.
Per altra banda explica que demà es reuniran els 23 alcaldes de la comarca amb el conseller
Comin, a qui tornaran a traslladar el que ja van fer fa un mes en relació al CAP.
Per acabar diu que a partir del mes que ve començarà a fer-se el Pla Local d’Infancia , en el
que molts d’ells hi acabaran participant.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, en relació a una pregunta que els van fer els companys de
Veïns per Vacarisses sobre les factures de l’aigua del tercer trimestre , diu que és cert que no
havien arribat als domicilis i que estan intentant esbrinar què ha passat i sobretot buscar la
solució. Afegeix que des de Diputació s’han compromès a tornar a emetre les factures i posarles en circulació. Explica que l’oficina de Diputació de Vacarisses i totes les altres que
gestionen diferents municipis, funcionen amb una empresa impressora que va guanyar la
licitació en el seu dia, on s’envien els fitxers de tots els municipis d’arreu, ells fan la impressió i
ho classifiquen per codis postals per tal que Unipost faci la distribució, però en municipis on no
hi ha oficina d’Unipost es franqueja a Correus i el que han pogut esbrinar és que l’oficina de
Correus de Vacarisses no ha rebut aquestes factures. Per acabar torna a dir que la Diputació
tornarà a emetre les factures i potser a contemplar una ampliació del termini de pagament
voluntari.

4.1.-

MANIFEST INSTITUCIONAL “DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES”.

La Sra. Fuster llegeix el manifest que es del tenor literal seguent:

25 de novembre de 2016
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra
ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de
vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de
reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i
dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de
suport i d’assessorament a les dones que la patien.
D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les
administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i
homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de l’equitat entre
homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i això, lamentablement
una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns articles concebuts per promoure la
igualtat al món laboral.
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Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a Catalunya
volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no podem obviar que és
en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d’avui, moltes discriminacions que
allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva respecte els homes. És per això, que les
polítiques d’igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des
de les institucions públiques i la societat civil.
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i enfortiment d’una
xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets reconeguts per a totes les dones
que es troben en situació de violència masclista.
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també a avançar
en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les violències
sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers les dones. En
aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal entre dones i homes, les
violències sexuals no són socialment contestades de manera contundent, ans al contrari, la
prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar
la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no percep
l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades conductes d’abús i
control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds d’imposició, de menyspreu,
amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a pràctiques normalitzades en les relacions i
les creences tradicionals al voltant de l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil
cap a la violència masclista.
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat que les
dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En aquest moment
històric, però, és imprescindible construir models culturals que reprovin les violències sexuals
en totes les seves manifestacions i desautoritzin l’apologia d’aquestes violències .
Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la violència
masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell Audiovisual de
Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.
Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme que nega
la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns estereotips i rols de
gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat amb la feminitat. És necessari
que sumem les voluntats i els sabers dels moviments feministes i grups de dones, i que
comptem amb la implicació de tota la ciutadania, que a través d’accions col·lectives i
individuals, actuen per eradicar aquesta xacra social.
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador amb la
difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.
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I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina Simone que
afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.

5.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé el Sr. Serna qui diu que volen fer un prec i dues preguntes. Explica que segons van
llegir en l’últim Terme de novembre, el Sr. Alcalde, amb el consentiment de tot l’equip de
govern, suposa, deia que agraïa anar tots a una, doncs toca defensar els interessos de veïns i
veïnes, amb la sentencia de Torreblanca II, però ara que no han passat ni quinze dies, a la
bústia de casa s’ha trobat una publicitat del PSC de Vacarisses plena de mentides, tot i que ell
no entrarà a dir-les, però pensen que l’escrit desacredita a qui els ha repartit.
El Sr. Alcalde li pregunta de què està parlant, doncs ell ho desconeix.
El Sr. Serna segueix dient que li vol donar un consell, doncs sap que és fàcil que durant
aquesta legislatura hi hagi diferències ideològiques entre l’equip de govern com ja s’ha vist,
però això és una diferència de criteri, i faria bé de cridar a capítol als seus companys de
govern,
doncs si parlen d’herències, Torreblanca II va ser una herència del tripartit que va
governar a Vacarisses de 2011 a 2015 i del que el Sr. Masana formava part. Afegeix que vol
que tingui en compte aquest prec i que no se’l prengui com una amenaça, doncs tota la suavitat
d’aquesta legislatura es pot tornar en un enfrontament directe.
Pel que fa a les preguntes, per una banda demana si l’ajuntament té constància de que es fan
pràctiques de bombers en un helicòpter, doncs explica que tenen el costum de fer-les a la
Carena Llarga i agafen aigua del dipòsit fins que el buiden, i tal com estan amb l’aigua li sembla
una despesa sense cap explicació, tot i que no sap si paguen l’aigua o no, diu que espera que
tinguin autorització per fer-ho.
Per altra banda, diu que tenen constància de que ha entrat una instancia pel registre en la que,
entre d’altres coses, demanen que es passi una còpia a l’oposició i, ells com Veïns no la tenen,
i per tan vol demanar perquè no s’ha fet això i amb quin sentit.

El Sr. Alcalde, en relació al que ha comentat del PSC, li pregunta al Sr. Serna qui ho va fer, si
el Grup Municipal o l’Agrupació.
El Sr. Serna li respon que és el mateix.
El Sr. Alcalde li respon que no és el mateix i per això li demana.
El Sr. Serna li diu que ell ho porta al Ple per tal que com a mínim se l’escolti.
El Sr. Alcalde li respon que ja se l’escolta.
En relació a les pràctiques dels bombers, respon que precisament son pràctiques i que el dia
que hi hagi un incendi i l’apaguin ho agrairem, per tant, ara mateix l’helicòpter ha de saber com
pot entrar i com pot agafar l’aigua per saber fer-ho bé el dia que calgui.
El Sr. Serna diu que tenint problemes d’aigua haurien d’anar buscar aigua al mar.
El Sr. Alcalde diu que faran arribar al Departament de la Generalitat que toqui la seva queixa.
Pel que fa al registre d’entrada que li ha comentat, li demana a quin es refereix en concret
,doncs n’hi ha moltes d’entrades.
El Sr. Serna li respon que no ho sap, però el que si que sap és que a l’escrit deia que es
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passés còpia a l’oposició i a ell no li ha arribat res.
El Sr. Alcalde diu que el que no entén es que els ho adreci a ells i que ells ho hagin de fer
arribar als diferents partits polítics, haurien d’adreçar-ho directament als diferents partits.
El Sr. Serna respon que la persona que ho ha fet, precisament ho ha fet d’aquesta manera per
tal que el govern fes la seva feina i no anar pel darrera, a més tenen una safata a la recepció
de l’ajuntament, només es tracta de posar-ho a la safata.
El Sr. Alcalde li respon que per a que es fes així ho haurien d’adreçar als grups municipals.
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que la resta no s’estan assabentant de res i que no sap si és
per un tema de confidencialitat de dates o bé poden saber de què va.
El Sr. Alcalde explica que hi ha una entrada d’un ciutadà amb una sèrie de queixes que diu feu
arribar a la resta de partits polítics i el que ell vol dir és que si aquest ciutadà ho vol fer arribar a
la resta de partits polítics el que ha de fer és adreçar-ho a la resta de partits polítics.
Intervé el Sr. Garrido qui, en relació a l’aigua que fan servir els bombers per fer pràctiques,
pregunta si la paga la Generalitat o els veïns, i a més demana si treuen l’aigua dels dipòsits de
l’ADF.
El Sr. Serna diu que es tracta d’un dipòsit d’aigua vinculat a l’aigua general.
El Sr. Alcalde respon que son basses que s’han col·locat per lluitar contra els incendis i que es
fan pràctiques, igual que es fan pràctiques d’evacuació en cas d’incendi a les escoles. Torna a
dir que farà arribar la queixa de part del seu partit polític a la Generalitat, del perquè fan
pràctiques per lluitar contra els incendis.
El Sr. Serna diu que ells no es queixen d’això.
El Sr. Alcalde li diu que també pot demanar a la Generalitat que els paguin l’aigua.
El Sr. Serna diu que això és el que demanen.
El Sr. Alcalde segueix dient que quan vinguin els bombers de la Generalitat a apagar incendis
què hauran de fer, si pagar-ho ells.
El Sr. Serna diu que no, que ho pagui la Generalitat, que per això estan.
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que tenen alguna bassa que no s’omple de l’aigua
municipal, per exemple la de les Vendranes no ho és, a més el que haurien de fer és repartir
les pràctiques i no fer-les sempre a Vacarisses.
El Sr. Alcalde explica que a vegades venen a l’hivern i veuen que hi ha un arbre al que li han
crescut les branques i seguidament avisen als ADF que venen a tallar-les, per tal de no trobarse amb la problemàtica a l’estiu. Per acabar diu que ell troba encertades del tot les pràctiques.
Intervé la Sra. Fuster qui diu que farà la consulta necessària la Generalitat i al proper ple
donarà una explicació rigorosa al respecte, per tal de fonamentar-ho.
El Sr. Garrido diu que també han de preguntar si avisen per fer les pràctiques.
El Sr. Alcalde respon que no avisen.
El Sr. Garrido diu que haurien de fer-ho, igual que si es fa un simulacre.

19

El Sr. Serna diu que el que volen que quedi clar és la queixa, que no és el fet de que vinguin a
fer les pràctiques.
Intervé el Sr. Boada qui demana per un vial que s’ha obert al Ventaiol a una finca rústica que
no donava a vial principal.
Per altra banda, en relació al PSC, diu que ell no diferencia entre una cosa i l’altra, però que tot
és una mentida, i que ja han parlat de Torreblanca durant 4 anys i els veïns han pogut veure
que feia el PSC als plens quan es preguntava per Torreblanca, per tant ara treure aquesta
publicació, sigui l’agrupació o no...., és de molt mal gust que demanin que anem tots a la una
en moltes coses.
Pren la paraula el Sr. Gibert qui,abans de començar amb les preguntes, s’adreça al Sr. Alcalde
i li demana si és cert el que ha pogut veure pel facebook de que ha anat a la reunió d’Habitatge
amb una persona que en aquell moment no era regidora, perquè no havia jurat el càrrec.
Afegeix que si és així es tracta d’un fet molt poc seriós i coherent, que per parlar d’un tema que
afecta a Vacarisses, s’endugui a un estament oficial de la Generalitat a una persona que no és
regidora.
Adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que, amb tots els respectes, ha fet un mal començament.
La Sra. Fuster li agraeix les seves paraules.
El Sr. Gibert segueix dient que, ara que ja es regidora, pot fer les reunions que calgui amb
l’alcalde representant al poble, però mentre no ho era no hauria d’haver-ho fet.
Per altra banda, en relació al que ha dit el Sr. Serna en referència a una instància que va
presentar un ciutadà demanant que s’adrecés als grups de l’oposició, diu que creu que
l’ajuntament té l’obligació de passar-ho, haurien de demostrar que son transparents i que
actuen pel bé de Vacarisses. Afegeix que l’oposició també son ajuntament i tenen el mateix
dret d’estar informats de tot el que els veïns reclamen, per tant està d’acord amb el Sr. Serna
de que no han actuat correctament.
Explica que aquest veí ja els ha fet arribar la instància que l’ajuntament ha estat incapaç de
passar-los, i que un dels temes que tractava la instància és el de l’ocupació i de les molèsties
que provoca al veïnat. Segueix dient que aquest veí el que demanava és una sèrie
d’actuacions per part de la policia i que, si no es fa així, serà el veïnat el que ho faci.
El Sr. Alcalde aclareix que el que diu la instància és que si l’ajuntament no actua es faran
patrulles urbanes i faran justícia.
El Sr. Gibert diu que ell no diu que hi estigui d’acord, però que creu que haurien de prendre
mesures per tal d’evitar totes aquestes molèsties, i que ja saben que és una situació delicada, i
per això s’ofereixen a ajudar-los si els necessiten.
El Sr. Alcalde diu que li agraeix molt i que com ja sap a les comissions sempre ho parla i ho
comenten.
Pel que fa a les obres de Torreblanca, adreçant-se al Sr. Alcalde, li agraeix que com a mínim,
ja que va estar governant durant l’execució de les obres, no remou més el tema, igual que hi ha
un altre partit que constantment ho fa.
En relació a la vianantització del nucli, diu que saben que s’ha demorat per culpa de la
Diputació, però voldrien saber quines propostes els van fer els comerciants a la reunió que van
mantenir amb ells.
El Sr. Alcalde respon que si volen ja els hi faran arribar, però que quan els comuniquin
definitivament quan comença, faran una comissió de seguiment i els convida a venir. També
aclareix que no van fer cap reunió amb els comerciants, sinó que aquests van presentar una
instancia amb una sèrie de millores que ells consideraven, i el que van fer és passar-ho a
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l’empresa que ho porta i ells que determinin què es pot introduir o no. Torna a dir que abans de
començar convocaran una comissió de seguiment que el que farà es procurar seguir com va tot
i buscar solucions entre tots.
El Sr. Gibert diu que ho troben bé, però quan van fer l’explicació amb la Diputació al Casal, es
van fer uns plantejaments de la vianatització, i si ara aquests plantejaments han canviat
,hauran de tornar a fer una altra reunió amb tos els veïns per tal de que puguin opinar que els
hi semblen aquestes millores, doncs es tracta d’un tema prou important per comerciants i veïns.
El Sr. Alcalde respon que si es considera que hi ha d’haver canvis la faran, doncs una altra de
les possibilitats era agafar el que ells van proposar i poder introduir alguns d’aquests canvis.
El Sr. Gibert diu que si els canvis han de ser diferents del plantejament inicial d’aquella reunió
n’haurien d’informar. Per altra banda, diu que en el cas de que es faci aquesta segona reunió,
hauria d’enviar cartes per convocar als veïns, igual que les han enviat pel tema de l’aigua.
El Sr. Alcalde diu que li sembla bé, sobretot si hi ha canvis substancials.
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que a l’anterior reunió els veïns no van estar convocats, i
ho haurien d’haver fet abans de posar les pilones.
Torna prendre la paraula el Sr. Gibert qui,adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que tots
s’equivoquen perquè son persones, però ara li recomanen que ho faci així.
Per altra banda, en relació als episodis de pudors que han tingut darrerament provinents de
l’Ecoparc voldrien saber quines actuacions han fet, doncs saben que s’ha de dur un control
molt estricte o fan el que volen, i ells tenen l’avantatge de que el màxim responsable del
Consorci de Residus és del mateix partit que ostenta l’alcaldia de Vacarisses, per tant han
d’apretar tan com puguin.
Per acabar diu que, en relació al polígon industrial, li agradaria saber quins criteris es faran
servir per determinar la quota de cada empresa del polígon en la gestió de la depuradora,
doncs creuen que això és prou important i els haurien d’haver informat a la comissió, i en canvi
se n’han assabentat pel facebook.
El Sr. Alcalde demana per quin facebook se n’han assabentat, si ha estat per l’oficial de
l’ajuntament.
El Sr. Gibert diu que no, però que no vol dir noms.
El Sr. Alcalde explica que van fer una reunió amb els gestors del polígon i se’ls va fer un
plantejament, i ara ells han de presentar la contraproposta, i quan hagin acostat més les
posicions ja els informaran, doncs encara estan en una fase inicial.
El Sr. Gibert diu que llavors no han de publicar-ho al facebook.
El Sr. Alcalde li respon que no sap d’on ha sortit això, i li demana al Sr. Gibert que després
l’informi.
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que tot això de la depuradora comporta unes
responsabilitats noves per l’ajuntament i per tant haurien de saber-ho.
El Sr. Alcalde torna a dir que només han fet una primera presa de contacte amb el polígon per
una llarga reivindicació de l’entitat de la qual creuen que no poden defugir, i per tant han
d’entomar el tema.
Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui diu que el que no poden entendre és que es fes una
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proposta a les empreses sense abans saber-ho el principal partit de l’oposició,i que si volen
treballar amb transparència han de fer-ho bé i tenir en compte a l’oposició.
El Sr. Alcalde li respon que la tindran en compte, igual que ho feien ells quan eren a govern, de
totes maneres assumeix el seu error i ja ho esmenaran. A més afegeix que tots els tècnics i
tècniques de la casa estan a la seva disposició pel que vulguin.
El Sr. Gibert respon que ell vol l’explicació de part del Sr. Alcalde, que és qui governa.
El Sr. Alcalde li respon que ell li pot donar la valoració política, però no la tècnica.
El Sr. Gibert diu que al final les decisions tècniques queden avalades per les decisions
polítiques.
El Sr. Boada afegeix que això afectarà molt a l’ajuntament, perquè és un tema de molta
responsabilitat.
El Sr. Alcalde respon que hi estan d’acord, però que ho estan plantejant com si tinguessin
varies opcions, i això no és així.
El Sr. Boada diu que no ho saben com s’ho estan plantejant.
El Sr. Alcalde li respon que ja ha dit que els informaran.
La Sra. Sánchez explica que el fet de que això hagi sortit a les xarxes socials no té a veure
amb una decisió de l’ajuntament,perquè estan en una fase incipient d’estudi i no els ha donat
temps de traslladar-ho a l’oposició abans de que un privat al que no poden controlar ho hagi
exposat al facebook, però ja han dit que faran una reunió per explicar-ho.
El Sr. Gibert diu que poden aprofitar a les mateixes comissions per explicar-ho.
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació als propietaris de Can Jan, van presentar un
projecte per tal de poder fer un accés nou per arribar a casa seva i a nivell tècnic es va valorar
positivament per poder tirar-ho endavant.
El Sr. Boada diu que el projecte afecta només a aquesta finca i creu que potser s’hauria d’haver
negociat amb els propietaris. Segueix dient que al barranc entre Monistrol i Vacarisses no es
podia fer un doble bombeig i per això es va haver de passar per aquesta finca i demana si ja
està obert el camí del tot.
El Sr. Casas diu que no està acabat.
El Sr. Alcalde aclareix que la sortida és per darrera.
El Sr. Boada explica que el dia que es facin obres al Ventaiol allà pot ser una sortida important
provisional per les obres, i ja que se’ls deixa obrir i ara entraran pel camí bo sense haver
contribuït als impostos del pont.......
El Sr. Casas explica que es tracta de nous propietaris i no tenien l’obligació legal de fer-ho.
El Sr. Boada diu que ja els explicarà com es tenia en compte aquesta finca en el projecte del
Ventaiol per poder sortir.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, per al·lusions, diu que la sensació que té dels partits
polítics de l’oposició és que tenen molt poca tolerància amb el que opinen o escriuen d’altres
grups. A més, aclareix que aquesta revista no és del grup municipal, no és de l’ajuntament, sinó
d’un partit polític que com que es dedica a la política utilitza aquests mitjans per transmetre
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unes informacions a la ciutadania. Segueix dient que ella no pretén que hi estiguin d’acord,
però si insisteixen a dir que menteixen tenen una opció molt simple, anar al Jutjat i que un
Jutge els faci rectificar, tal com van fer ells quan l’anterior legislatura, des dels mitjans públics
que paguen entre tots, difamaven i tergiversaven la informació sobre els sous de l’anterior
govern.
En relació a les pudors del CTR, el Sr. Alcalde explica que van adreçar un escrit al Grup Hera,
a la UTE del CTR, al gerent el Sr. Sardà i també al gerent del Consorci de Residus, expressant
les queixes per aquest episodi de pudors. Segueix explicant que el que li contesten és que al
CTR hi va haver uns dies que estaven fent manteniment i neteja, i que van obrir les portes en
determinats moments del dia. Afegeix que, com ja saben, a l’abocador no s’hi està abocant
pràcticament res, i aquest rebuig que s’hi aboca conté només un 3 o un 4 % de matèria
orgànica, és per això que consideren que les pudors venien del CTR i per això es van adreçar a
ells. Diu que també estan incidint amb el biofiltre per tal que el canviïn, però val 300.000 € i
amb la situació actual del CTR, que està treballant per sota d’aquest 80 % que seria òptim per
a que l’explotació fos rentable........., per tant es troben amb el peix que es mossega la cua, el
que no permet fer aquestes millores de manteniment.
Pel que fa al que ha comentat el Sr. Gibert sobre la Sra. Fuster, diu que ell agraeix a la regidora
el fet que s’interessés en tot allò que s’anirà trobant, però de totes maneres ho van comunicar a
Generalitat, qui els va acceptar que hi assistís com a assessora, i no com a regidora.
La Sra. Fuster afegeix que ella en cap moment va intervenir en aquesta trobada i va fer
pràcticament d’oient, i adreçant-se al Sr. Gibert li diu que la cortesia a vegades s’ha de tenir, i
no creu que les seves paraules hagin estat un inici de cortesia, doncs creu que el que toca avui
és saludar a la nova regidora i no començar amb aquest mal peu que ell ha dit.
El Sr. Gibert li respon que ell, per cortesia, entén que a l’arribar hauria d’haver saludat a tots els
regidors i no només als de l’equip de govern.
Ella diu que ha saludat als que s’han aixecat, tampoc ha vist efusió per l’altra part.
El Sr. Gibert respon que ell té una mica d’experiència per tots els anys que porta de regidor i el
més habitual és saludar a tots els regidors.
La Sra. Fuster diu que si tots els inicis amb els nous regidors els ha dit això del mal peu....
El Sr. Alcalde diu que la Sra. Fuster és la primera vegada que és regidora i, per tant, no ho ha
de saber si ha de saludar a tothom o no.
El Sr. Gibert diu que com que parla de cortesia, ell li ha volgut dir el que entén per cortesia..
El Sr. Alcalde diu que ell valora positivament que sense ser regidora s’hagi anat interessant
pels temes i qüestions que afecten Vacarisses.
El Sr. Gibert diu que si això ho arriben a fer ells el Sr. Alcalde els hagués matxacat al facebook.
El Sr. Alcalde torna a dir que no hi ha anat com a regidora, sinó com a assessora, i no ha
intervingut a la reunió, per tant no té més importància.
Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se a la Sra. Sánchez, diu que ella no és la persona més
indicada per donar lliçons de tolerància, doncs ha estat durant 4 anys aixecant-se a meitat del
ple i marxant.
Pren la paraula el Sr. Boada qui, en relació al biofiltre, diu que no pot ser que arribi l’hora
d’haver de canviar-lo i no es tinguin diners, doncs si és així no cal anar fent instal·lacions, s’han
de canviar tant si hi ha diners com si no.
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El Sr. Alcalde diu que a cada reunió que va al Consorci ho demana.
El Sr. Boada li respon que si és així cal mobilitzar-se fins que els facin cas, afegeix que ells
estan al seu costat.
Essent les vint-i-una hores i divuit minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.

EL PRESIDENT,

Antoni Masana i Ubach

EL SECRETARI,

Joan Amengual i Tomé
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