ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 25 DE
MAIG DE 2017

Vacarisses, 25 de maig de 2017, 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
Clara Fuster Ramon 3ª 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
Pedro Roque Serna González
Juan Pablo Garrido Sánchez
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte.
Excusa la seva absència el Sr.Martí Llorens i Morraja
ORDRE

DEL

DIA

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27
D’ABRIL DE 2017.
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió.
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x

x

x

x

x
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES DESTINADES ALS USUARIS/USUÀRIES DEL
SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA DEL CURS 2017-2018.
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’ article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei.
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses , publicant
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 , al diari Avui de data del 16.09.2008
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 de
data 29 de maig de 2008.
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases específiques.En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a
124.2 del Decret 179/1995.
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i
atorgament de subvencions ve establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses destinades als usuaris/usuàries del servei d’Escola de Música de Vacarisses del
curs 2016-2017, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del Decret
179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions.
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com
preceptuen els articles 26.2 de l’Ordenança general de subvencions, i article 124.3 del Decret
179/1995.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 17
de maig de 2017 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, destinades als usuaris/usuàries del
servei d’Escola de Música de Vacarisses, del curs 2017-2018.
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SEGON.-

Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord
i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al
Portal de la Transparència, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest
termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

TERCER.-

Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de
l’anunci del BOP.

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que ja van parlar-ne a la comissió informativa i , per tant ,
si no volen fer cap pregunta poden passar directament a fer les consideracions que creguin
oportunes.
Intervé el Sr. Serna qui pregunta a quina partida s’ha ubicat aquesta subvenció.
La Sra. Fuster respon que està a Serveis Socials.
El Sr. Alcalde diu que efectivament està a Serveis socials, igual que l’any anterior.
El Sr. Serna diu que no l’ha vist reflectida.
La Sra. Ríos diu que al punt 8 de les Bases Reguladores s’especifica que la dotació
pressupostària és de 8.000 € i la partida pressupostària la 231 480 del pressupost general del
2016 prorrogat per al 2017, perquè encara no s’ha aprovat el de 2017.
El Sr. Serna diu que els sembla bé i que quan s’acabi el curs, si sobren diners, poden tornar a
revertir a l’escola de música.
La Sr. Fuster explica que han fet un reajustament dels percentatges, tal com van comentar a la
comissió, amb un augment de l’1 % excepte la del 60% que queda igual.
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en relació al reajustament de percentatges, diu que si ho han
valorat i han cregut que era més encertat així els sembla bé, però que creuen que la partida
podria ser una mica més generosa, tot i que la voluntat hi és i és per això que hi votaran a
favor.
La Sra. Fuster aclareix que el major repartiment es fa en rendes fins als 9.000 €, per tant amb
el 60 % de subvenció hi ha 18 usuaris que s’acullen i a la resta de percentatges hi ha menys
usuaris, que en definitiva és el que els interessa, que se’n beneficien les famílies amb rendes
més baixes.
El Sr. Gibert diu que ells sempre han estat a favor de la tarifació social, per tant creuen que és
el millor criteri que podien triar.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
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1.3.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I
MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS ESCOLAR 20172018.
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i l’ article 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei.
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses , publicant
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 , al diari Avui de data del 16.09.2008
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 de
data 29 de maig de 2008.
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les
corresponents Bases específiques.En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a
124.2 del Decret 179/1995.
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i
atorgament de subvencions ve establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de
Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel
curs escolar 2017-2018, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del
Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions.
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com
preceptuen els articles 26.2 de l’Ordenança general de subvencions, i article 124.3 del Decret
179/1995.
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones reunida en sessió ordinària el dia 17
de maig de 2017 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del
següent
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i
material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2017-2018.
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SEGON.-

Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord
i el contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al
Portal de la Transparència, pel termini de vint dies hàbils. Transcorregut aquest
termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació, esdevindran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic.

TERCER.-

Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de
l’anunci del BOP.

Intervé la Sra. Fuster qui explica que, tot i que la partida prevista inicialment eren 40.000 €,
donat que l’any passat la dotació que es va fer va ser de 37.000 €, han fet una estimació i ho
han deixat en 38.000 €, 1.000 € més del que es va repartir el curs passat.
Afegeix que a la franja de renda per càpita més elevada han baixat el barem del 30 al 20 %.
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que al pressupost hi ha posat 40.000 €, quan hi hauria de
posar 38.000.
El Sr. Masana explica que la partida és de 40.000 €, però com ha dit la regidora s’hi acabaran
destinant 37.000 €, i la partida no es modifica, el sobrant acaba revertint en algun altre projecte
a les escoles o on sigui.
El Sr. Boada diu que li sembla que la liquidació del pressupost es va fer per 42.000 €.
La Sra. Ríos diu que no té la liquidació a mà, però que podrien ser incorporacions de l’exercici
anterior, de subvencions que encara no s’haguessin fet efectives i que s’incorporen amb
posterioritat.
Intervé el Sr. Gibert qui diu que les bases estaven pràcticament creades amb l’anterior govern
amb aquestes puntualitzacions que la regidora els ha explicat, i que troben bé i per tant no ho
criticaran ,tot i que quan ells estaven a govern se’ls va criticar molt, tant pel sistema com per la
quantitat, doncs els primers anys que no sabien quina demanda hi hauria van posar aquests
40.000 € i el temps els ha donat la raó, i s’està veient que aquella quantitat era encertada.
Afegeix que creu el fet de mantenir aquest sistema de tarifació social ve donat pels companys
de Movem Vacarisses que sempre hi han cregut, igual que ells, però en l’equip de govern
actual alguns no hi estaven gens d’acord, i és per això que felicita a la regidora d’ensenyament
per aplicar aquest sistema que s’està aplicant a la Generalitat i a la gran majoria de
subvencions.
Per acabar diu que ell va mantenir una lluita durant quatre anys cada vegada que s’havien
d’aprovar aquestes bases, i ara des de l’altra banda celebren que es faci així i no hi votaran en
contra com feien alguns.
Pren la paraula la Sra. Sánchez per aclarir que ells mai han estat en contra d’això, sinó que
creuen que l’educació ha de ser pública, de qualitat i que els llibres han de ser un ajut universal
per tothom, rics i pobres, doncs l’educació és un dret universal, i és per això que defensaven la
universalització dels llibres de text, a partir d’un projecte que es va treballar des de les escoles
a través del professorat i les AMPA, i van decidir fer també un projecte de socialització i
reutilització de llibres, d’una manera universal.
Afegeix que ells defensaven un altre model, doncs consideren que el fet de fer ajuts de tarifació
social es fa a través de Serveis Socials, i no mantenint una partida com havien adoptat de
40.000 €.
Adreçant-se al Sr.. Gibert li diu que els va saber molt greu que donessin per acabat un projecte
en el que la comunitat educativa hi van invertir molts esforços i amb un treball important al
darrere.
Per acabar diu que no estan en contra de la tarifació social en sí mateixa, sinó que defensen la
universalització dels llibres de text.
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El Sr. Gibert respon que, tal com acaba de dir, no estaven d’acord amb que estigués a la
partida d’ensenyament i, per tant ,la incoherència és total. Per altra banda diu que poden
respectar que volguessin l’altra sistema perquè creuen que l’educació ha de ser gratuïta, però
quan estaven a l’oposició els votaven en contra de les mateixes bases i ara hi voten a favor
perquè governen.
Per acabar diu que ells son coherents i votaven a favor quan governaven i , ara que estan a
l’oposició, saben veure el que és bo, la continuïtat d’un projecte bo per Vacarisses.
Intervé el Sr. Masana qui diu que tant l’any passat com aquest han fet alguna modificació en la
distribució, doncs l’any passat es va treure una franja per afavorir encara més les rendes més
baixes, cosa que defensen tots.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
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1.4.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L’ORDENANÇA FICAL NÚM. 27, REGULADORA DE LA “TAXA PER UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE
VEHICLES A TRAVÉS DE VORERES O QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI
PÚBLIC LOCAL”, I DE LES MODIFICACIONS DE DIVERSES ORDENANCES
FISCALS.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Les ordenances fiscals que es proposen modificar són la núm. 9, reguladora de la Taxa per
expedició de documents i símbols municipals, la núm. 22, reguladora de la taxa per la retirada
de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, la
núm.23, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural, esportiu,
d’entreteniment i similars, la núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola
de música, i l’aprovació de la núm. 27, reguladora de la taxa per utilització privativa o
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aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o
qualsevol altre espai de domini públic local.
Els canvis introduïts als textos de les ordenances fiscals esmentades consisteixen bàsicament
en la introducció d’alguna nova taxa , actualització de conceptes amb una nova redefinició per a
l’adaptació de necessitats actuals, qüestions que es detallen amb els seus fonaments jurídics a
l’informe de Secretaria que consta a l’expedient.
L’aprovació de la núm. 27, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o qualsevol altre espai de
domini públic local, obeeix a la necessitat d’imposar tributs en relació amb l’ “Ordenança
reguladora dels guals i contraguals voluntaris al municipi de Vacarisses”, actualment en tràmit
d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial, la qual té per objecte regular la concessió,
modificació i revocació de les llicències de gual, així com les condicions i règim que hagin de
complir els titulars d’aquests espais.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist que l'article 22.2.d de la Llei reguladora de les bases del règim local atribueix al Ple la
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple.
Vistos els informes favorables de Secretaria i d’Intervenció, i atès que la Comissió Informativa
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia 17 de maig de 2017 va dictaminar favorablement,
es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 22

Ordenança Fiscal núm. 23

Ordenança Fiscal núm. 24

SEGON.-

reguladora de la Taxa per expedició de
documents i símbols municipals
reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
de caràcter lúdic, cultural, esportiu,
d’entreteniment i similars
reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’escola de música

Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar l’ Ordenança fiscal reguladora de les mateixes que a continuació es
relaciona:

7

Ordenança Fiscal núm. 27

reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o
qualsevol altre espai de domini públic local.

TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler , a la pàgina
Web i al Portal de Transparència de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com els textos complerts de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública , els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART.-

Els acords definitius en matèria d’aprovació i de modificacions de les Ordenances
fiscals , així com els seus textos refosos aprovats, serà objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , al
Portal de Transparència de l’Ajuntament i a l’eTauler.

El Sr. Alcalde diu que la proposta ja es va explicar a les comissions, però poden fer ara les
consideracions que creguin oportunes.
Intervé el Sr. Serna, qui diu que igual que van votar en contra de l’ordenança per considerar
que no estava ben feta i repercutiria en problemes pel veïnat del centre del poble, votaran
també en contra de la taxa.
El Sr. Gibert diu que troben que alguna de les taxes que modifiquen son de tràmit i no els
semblen malament els canvis, però veuen que la relacionada amb els guals no saben com es
gestionarà, ni si s’ha fet ben bé un estudi de viabilitat del que suposarà el conveni amb la grua,
on es portaran els vehicles....perquè tot això suposarà uns costos, i no els han explicat de quina
manera es gestionarà i si s’ha fet un estudi que demostri la viabilitat d’un servei de guals a
Vacarisses, doncs fins ara no n’havien tingut i han de dir que tampoc havia passat res, ni hi
havia una preocupació molt gran per part dels veïns.
Per acabar diu que és per tot això que hi votaran en contra.
El Sr. Alcalde diu que no sap quin estudi de viabilitat hi ha d’haver per fer una ordenança de
guals i que trobarà pocs municipis de 6.000 habitants que no la tinguin, per exemple a Ullastrell,
que té 2.000 habitants la estan fent. Per altra banda diu que el conveni amb la grua és el
mateix que tenien ells per retirar els vehicles, amb la mateixa empresa, i el lloc serà l’antiga
deixalleria municipal.
Afegeix que el que a ell el desconcerta és que estant en contra es cobressin guals, establint un
preu públic de 67 €.
El Sr. Alcalde mostra al Sr. Boada uns folis, sense noms, referents al cobrament del preu públic
dels guals a que ha fet esment.
El Sr. Gibert respon que el Sr. Alcalde sempre està mirant enrere, i ara estan parlant d’aquesta
ordenança amb la que no hi estan d’acord.
El Sr. Alcalde els hi diu que el que van fer és una irregularitat.
El Sr. Gibert diu que potser algú els hi hauria d’haver dit que feien una irregularitat.
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El Sr. Alcalde respon que ell no hi era.
El Sr. Gibert diu que ho hauria d’haver dit el Sr. Secretari o l’Interventor.
El Sr. Alcalde diu que el que discuteixen és un tema polític, doncs fan el discurs de la
coherència i llavors se n’adonen que al 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 van estar cobrar uns
guals a 67 € sense cap base.
El Sr. Gibert diu que li agradaria saber qui ho va autoritzar
El Sr. Boada pregunta quin regidor ho va signar.
El Sr. Alcalde diu que la responsabilitat política és evident, doncs algú d’aquí va decidir que es
fes això.
El Sr. Gibert diu que ells no feien res sense estar assessorats pel Secretari, Intervenció o el
tècnic de l’àrea.
El Sr. Alcalde li diu que ha de ser valent i assumir les responsabilitats polítiques, que és pel
que estan aquí.
El Sr. Boada i el Sr. Gibert insisteixen en saber quin polític ho va gestionar , si és que ho va fer
un polític.
El Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Boada, li diu que no volia dir-ho però algun gual d’aquests el
va gestionar directament ell.
El Sr. Boada diu que si va ser així no ho recorda.
El Sr. Alcalde diu que no vol anar més enllà i que és millor que deixin el tema aquí, però que
sàpiguen la incoherència de votar en contra de l’ordenança.
El Sr. Gibert diu que si miren enrere en trobaran moltes d’incoherències que va fer el Sr.
Masana.
El Sr. Boada diu que el que ell creu és que aquesta ordenança s’aprova per una picabaralla
personal entre algunes persones.
El Sr. Alcalde diu que si volen pot llegir l’informe del Cap de Policia del motiu pel que hi ha
d’haver ordenances.
El Sr. Boada respon que no cal.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

VxV

U.I.PV.

A FAVOR
EN CONTRA

X

MOVEM

PSC

ERC

X

X

X

X

ABSTENCIONS
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1.5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL
PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2017.

DEL

Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any 2017.
Vist que per part de la Interventora de l'Ajuntament ha estat informat favorablement.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 50.11 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per
a l'aprovació del Pressupost, i es requereix el vot favorable la majoria simple dels membres
presents, de conformitat amb l’article 47.1 d’aquest text legal.
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del 17 de març de 2017, va
dictaminar favorablement.
Per tot l'esmentat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents:
ACORD
PRIMER.-

Aprovar inicialment, d'acord amb el què disposa l'art. 18 punts 4 i 5 del RD 500/90 de
20/04 i art. 168 punts 4 i 5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals
aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, el Pressupost General de l'Ajuntament de
Vacarisses per a l'exercici de 2017, així com les Bases d'Execució del pressupost, i les
corresponents plantilles de personal (art. 90 Llei 7/85, de 02/04), així com les
retribucions corresponents al personal funcionari i laboral al servei de la corporació.
Les quanties aprovades són les contingudes en el Estat d'Ingressos i Despeses del
pressupost que, resumides per capítols, són les següents:
PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

CREDITS
INICIALS

1 Despeses de personal

3.415.654,56

2 Despeses corrents en béns i serveis

3.859.462,05

3 Despeses financeres
4 Transferències corrents

56.800,00
296.950,00

6 Inversions Reals

0

9 Passius financers
TOTAL GENERAL

269.494,50
7.898.361,11

PRESSUPOST DE INGRESSOS PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

1 Impostos directes
2 Impostos indirectes

4.063.100,00
41.000,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

1.465.922,53

4 Transferències corrents

2.293.413,58

5 Ingressos patrimonials
7 Transferències de capital
TOTAL GENERAL

SEGON.-

CREDITS
INICIALS

34.925,00
0
7.898.361,11

Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20 punt 1 i punt 2 del RD
500/90, de 20/04, en relació amb l'art 169 punt 1 del Text Refós de la Llei
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Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, els acords
anteriors, juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en el Butlletí Oficial
de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir
al seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple. El
Pressupost es considerarà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic de no
presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat.

TERCER.- Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui vol puntualitzar que es tracta d’un pressupost amb un 3% més
que l’any passat, uns 200.000 €, per tant van endavant, i tot i que l’atur a Vacarisses està
baixant molt, mantenen el pressupost de Serveis Socials.
Per altra banda diu que el pressupost no contempla la reparcel·lació de La Creu, però dimarts
mateix des de la Diputació els van dir que pagarien aquesta reparcel·lació i es podran finançar
les despeses topogràfiques amb el romanent.
Intervé la Sra. Ríos qui explica que son conscients de que son al mes de maig i el mes idoni
hagués estat començar l’exercici amb el pressupost aprovat, però en diverses ocasions ja han
manifestat que esperaven a tenir notícies sobre la previsió dels ingressos provinents del
segellament de l’abocador, doncs d’aquesta manera podrien decidir les inversions a incloure al
pressupost, però a mitjans d’abril ja van ser conscients de que el tema s’allargaria i per tant van
decidir tirar endavant el pressupost sense comptar amb aquests ingressos.
Diu que el pressupost d’enguany puja 7.891.361,11 €, el que significa un augment respecte
l’exercici anterior d’un 3,32 %, quantitat a la que s’arriba tenint en compte les ordenances
fiscals vigents, l’evolució dels ingressos de l’any 2016 i les perspectives i estimacions de 2017,
sempre aplicant el principi bàsic de prudència, principi bàsic de la comptabilitat.
Pel que fa a les despeses diu que el capítol 1 s’ha incrementat un 1 %, donant compliment a
allò establert a la prorroga pel 2017 dels pressupostos generals de l’Estat de 2016. Afegeix que
aquest increment no ha estat aplicat a les retribucions dels càrrecs electes ni a les assistències
als òrgans col·legiats.
En el capítol 2 de despesa corrent, es preveu un increment de més de 145.000 € que els
permet dotar principalment les partides de reparació, manteniment, subministraments i treballs
externs per poder ajustar-les a les necessitats, sempre sota el criteri de mantenir una estructura
pressupostaria financerament sostenible.
En relació al capítol 3, comenta que s’han dotat 56.800 € que son els interessos a pagar dels
préstecs que financen diverses obres i projectes de l’ajuntament.
Pel que fa al capítol 4, de transferències corrents, destaca la decisió irrenunciable de mantenir
la despesa en Educació i Serveis Socials mantenint els ajuts directes a les famílies.
En el capítol 6, tal com a dit al començament, no preveuen inicialment inversions , atès que el
pressupost s’ha ajustat finançant les despeses ordinàries amb els ingressos ordinaris, i
d’aquesta manera els ingressos que es recaptin de manera extraordinària al cap de l’any, que
no poden quantificar d’una manera acurada i per tant consideren que no és adient contemplarlos al pressupost, es destinaran a inversions financerament sostenibles.
En quant al capítol 9, els passius financers, son les amortitzacions del capital dels préstecs, hi
ha una petita reducció de 3.500 € que ve donada per l’amortització anticipada que ja es va fer
amb càrrec al romanent líquid l’any 2015 , en compliment de la normativa vigent. Explica que
en aquest cas es va amortitzar una part del préstec del Programa de Crèdit Local de la
canonada de Torreblanca II, que eren uns 45.000 €.
Per acabar diu que per tot el que ha exposat demanen al ple de la corporació l’aprovació
d’aquest pressupost, que per primera vegada a la història s’ha pogut fer sense la dependència
dels ingressos provinents de l’activitat del CTR ni de l’abocador, i que els permet finançar la
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despesa ordinària amb ingressos de naturalesa ordinària, mantenint sempre prudència per
aconseguir una estructura pressupostaria cada cop més financerament sostenible.
Intervé el Sr. Serna qui comença la intervenció agraint a la regidora la seva predisposició a
l’hora d’explicar-los el pressupost, encara que aquest no els agradi.
Segueix dient que el troben un pressupost continuista , doncs no hi ha gaire diferència amb el
pressupost de l’any passat, ni amb el de l’anterior, tot i que en els dos últims els ingressos
estaven molt per sota i no deixaven que el govern pogués pujar pràcticament cap partida.
Afegeix que segons diuen la situació està millorant, però el pressupost segueix sent continuista.
Comenta que li van dir a la regidora que hi havia 4 temes que volien que es tinguessin en
compte abans d’aprovar el pressupost, però en cap moment li van dir res de la reparcel·lació de
La Creu, ells van dir Ventaiol i La Creu, doncs no veuen la possibilitat de separar-ho, a més a
dia d’avui afegirien Ca l’Oliva i el Pou Gran.
Segueix dient que creuen que l’equip de govern només te intenció de tirar endavant La Creu.
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que una cosa és començar per La Creu i seguir pel Ventaiol ,que
és la intenció que tenen, però li recorda que també queda La Farinera i El Fresno, doncs
d’urbanitzacions sense urbanitzar a Vacarisses a part de La Creu i el Ventaiol hi ha l’Oliva, El
Fresno, El Pou Gran i la Farinera.
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui diu que en el programa electoral de tots els grups
municipals posava tirar endavant les obres del Ventaiol i La Creu, no recorda si el programa de
Movem també. A més ja li van dir que trobaven a faltar una partida d’arranjament de camins,
doncs la regidora sempre es queixa de que els diners son els que son, per tant ara tenien
l’oportunitat d’augmentar-los una mica. Per altra banda diu que volien veure un gest de l’equip
de govern per la passarel·la de Can Serra, com fer un estudi, o que es veiés alguna intenció.
Per acabar diu que li van dir que trobaven a faltar una petita partida per aquelles urbanitzacions
amb gestió privada de l’aigua, doncs el Sr. Alcalde es va comprometre a una ajuda per part de
l’ajuntament.
Per altra banda, la partida 924 21 300 de reparació i manteniment de la ràdio municipal, diu que
l’any passat la van disminuir respecte el que tenien ells i aquest any està igual que l’any passat,
per tant no veuen cap gest d’incrementar la partida per tenir una radio municipal que funcioni
correctament.
En relació a la regidoria d’esports, diu que van prometre només entrar a govern que amb el
canvi d’horari hi hauria un estalvi de 90.000 € i, per molt que mirin, al pressupost només han
trobat un estalvi de 43.000 €, i per tant espera que el regidor els ho expliqui amb detall, tal com
els va dir la regidora que ho faria, doncs no tenen en compte que una part de l’estalvi ha anat a
altres partides, com per exemple el bidell de la Fàbrica que va sortir del pavelló, i ara han vist
que està a la partida 334 448 001. També volen fer palès la pèrdua de socis, doncs s’han
perdut 5.000 € d’ingressos en aquest sentit de 2016 a 2017.
Per acabar diu que el retard de la presentació del pressupost al ple fa angunia, sobretot perquè
a les darreres legislatures, com es presentés al febrer semblava que s’acabava el mon, retard
que té a veure amb els ingressos de l’abocador, i està molt bé que no es depengui de
l’abocador per quadrar, però l’abocador segueix aquí i per tant s’ingressaran diners i
l’ajuntament ha de vetllar perquè cada vegada en vinguin més, el que passa és que no s’ha
treballat bé la negociació i ja veuran com acabaran.
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que les crítiques durant l’anterior legislatura van ser ferotges.
El Sr. Alcalde l’interromp per preguntar-li si el que acaba de dir és que l’ajuntament ha de
procurar que cada vegada hi hagi més ingressos de l’abocador.
El Sr. Serna diu que si l’abocador segueix a Vacarisses haurà de pagar, tot i que seria millor
que no hi fos, però si hi és, l’ajuntament ha de tenir els ingressos que li pertanyin, a més ja sap
que pensa ell de l’abocador.
El Sr. Alcalde diu que li ha sobtat perquè li ha semblat sentir que cada vegada hi hauria més
ingressos de l’abocador.
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El Sr. Serna diu que els que hagin de venir que vinguin.
Per altra banda el Sr. Serna diu que en tot el pressupost no apareix cap inversió, però en el dia
a dia veu que se’n fan d’inversions, el que no entén és per quina raó no ho reflecteixen, doncs
quan ells feien els pressupostos, fins i tot si arreglaven un banc ho feien constar.
El Sr. Alcalde respon que al febrer no pot saber quants bancs arreglarà.
El Sr. Serna segueix dient que el que els sembla és que no volen que quedi reflectit on aniran
els diners, però dia a dia la inversió hi és per una banda o per l’altra, per exemple aportacions
econòmiques que es van fer pel tema de l’aigua que no venien al pressupost, i per tant d’algun
lloc ha sortit.
En relació a la partida de subvencions a les associacions de veïns veuen que és una partida
per les associacions però que no s’esgota , i per tant els agradaria saber a què es destina la
resta.
També diu que hi ha una partida nova per la Fira de Nadal de 2.500 €, cosa que sempre s’havia
fet amb el que quedava a les regidories, la 430 22 706.
Segueix dient que veuen la partida 334 22 602 de 10.000 € per la Fira del Mon Geganter i
pensen que son molts diners i per tant l’han prioritzat per davant d’altres coses.
Pel que fa a la partida 334 48 001 de Cultura de 1850 €, posa altres transferències i per tant no
saben a què es refereixen.
La partida de neteja i endreç del pavelló, la 342 22 700, la van disminuir considerablement a
15.000 € i ara en posen 29.000 € , quan sempre els explicaven a ells que gastaven molt
netejant els vestidors.
A la Junta de Portaveus ja li van dir que La Creu és faria amb una subvenció de la Diputació i
amb el romanent intentarien fer la resta, però sempre parlant de La Creu, no del Ventaiol ni de
cap altra urbanització.
El Sr. Alcalde diu que és així, que ell ha parlat de la Creu, però li pregunta si està d’acord en
que ells poden fer coses diferents al que pensava o feia l’anterior equip de govern.
El Sr. Serna diu que si.
El Sr. Alcalde diu que el que ells estan considerant és que és millor fer primer la Creu i després
el Ventaiol, per fases, per la complexitat que té de fer-se. Afegeix que creu tots tenen la voluntat
d’acabar urbanitzant totes les urbanitzacions del municipi i per tant en això estan tots d’acord,
però amb la situació que s’han trobat i la que reflecteixen els pressupostos estem en una
baixada d’ingressos.
Intervé el Sr. Garrido qui diu que abans han dit que no volien dependre de l’abocador.
El Sr. Alcalde diu que si el pressupost ordinari depèn d’una instal·lació com l’abocador pot
passar el que està passant ara, que hi ha un paper que no arriba o que resulta que una
empresa es dedica a jugar pressionant, i ells volen estar al marge d’això i és el que han fet.
Segueix dient que és evident que aquests diners no els llençaran, sinó que els faran anar a
inversió, perquè el mal és dependre ordinàriament d’aquests ingressos, que al final s’acaben
com ha passat ara, i n’has de generar uns altres perquè has depès d’aquests.
Afegeix que si el pressupost ordinari vingués dels tributs de l’Estat, de la Generalitat, de
subvencions i impostos dels ciutadans, no passaria això, i ara l’abocador s’ha acabat, aquest
any no han ingressat gairebé res i saben que s’ha de fer la clausura, però el que ingressin no
els farà dependre els serveis bàsics d’Educació, Habitatge i Serveis Socials.
Intervé el Sr. Garrido qui diu que ara li està donant la raó al Sr. Serna, doncs no volen dependre
dels ingressos de l’abocador, posen un 0% d’inversió i ja aniran invertint en el que els interessi i
amb aquells veïns que més els hi agradin i no amb el Ventaiol, que com diu el Sr. Alcalde és
complex.
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El Sr. Alcalde respon que no és ell qui ho diu, sinó l’orografia i els tècnics, doncs ell no hi entén
d’obres , però per això hi ha els tècnics. Explica que les obres d’urbanització de Torreblanca II
també van ser complexes de fer, doncs no és igual que El Palà que és gairebé pla, o La Coma
que és més petita, i de fet el Ventaiol s’ha deixat sempre pel final perquè és una urbanització
complexa de fer.
El Sr. Garrido diu que això no és ben bé així i creu recordar que quan hi havia el Sr. Fermí
Masana d’alcalde una de les primeres urbanitzacions que volia tirar endavant era el Ventaiol,
però existeix certa discriminació cap aquesta part del municipi.
El Sr. Alcalde diu que, amb tots els respectes, no li accepta que li digui que discriminen el
Ventaiol, i no vol entrar-hi però li recorda que ells també han governat.
El Sr. Alcalde demana al Sr. Serna que acabi la seva intervenció sobre els pressupostos.
El Sr. Serna respon que ell ja havia acabat.
El Sr. Boada demana al Sr. Alcalde que vagi contestant.
El Sr. Alcalde diu que millor que facin la seva intervenció tots els grups i després ja anirà
contestant, perquè pot ser que preguntin coses semblants.
El Sr. Boada diu que no els contestarà res.
El Sr. Serna diu que ell només demana que li contesti punt per punt el que ha preguntat.
Intervé el Sr. Boada qui demana a la Sra. Ríos que torni a dir quin pressupost ha dit.
La Sra. Ríos respon que el pressupost és de 7.898.361 € i que abans per error ha dit 7.891.361
€.
El Sr. Boada diu que l’error està a la memòria d’alcaldia on posa 7.891.361, i que n’hi ha
d’altres d’errors. Afegeix que els pressupostos serveixen per saber la tendència de l’ajuntament
i en aquests no se’n veu cap de tendència.
Comença comentant els errors que hi veu i diu que, a l’apartat de retribucions dels grups de
l’oposició hi ha hagut un canvi i no s’ha arreglat, segueix apareixen el Sr. Salvador Martín de
portaveu, quan ara és el Sr. Gibert, per tant on diu 363 € son 525,20 € i a l’altra ha de posar
202 €, doncs el Sr. Gibert va a dues comissions.
La Sra. Ríos pren nota i diu que no influeix en l’import, sinó en la distribució.
El Sr. Boada diu que el Sr. Martin ja no está de regidor i per tant està malament.
Per altra banda torrna a dir que l’import de 7.891.361 € de la memòria d’alcaldia està malament
i, més avall, a les transferències de l’Organisme Local de la Diputació on posa 24.550 € hauria
de dir 24.796 €, i aquest error està en aquesta pàgina i també a la memòria d’Intervenció.
Diu que els ingressos es podrien incrementar uns 150.000 € i diu que ja els dirà d’on surten
quan analitzin partida per partida.
En relació a la liquidació de pressupost de data 10 de maig li demana si encara s’han d’
incorporar coses.
La Sra. Ríos diu que comptabilitat va incorporant, però no li sap dir si està tot posat doncs és un
treball del dia a dia, i fins que Diputació no donin el vistiplau definitiu del tancament no
s’incorporarà tot.
El Sr. Boada diu que al pressupost es fa referència a coses que son de la liquidació del
pressupost i coses que no i per aquest motiu es perd, i el que li agradaria saber és si a la
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liquidació del pressupost que els entreguen a 10 de maig està tot el 2016 entrat i tots els
ingressos comptabilitzats.
Per altra banda, diu que amb les plusvàlues ja es veu que hi ha una certa recuperació, doncs
l’increment respecte l’any passat és important, doncs hi havia uns 250.000 € i ara 400.000 €,
per tant podrien haver posat al pressupost, al capítol 1, els 450.000 € que surten a la
liquidació.
Pel que fa al capítol 2 diu que en general no hi veu cap problema ,però està clar que Tratesa ha
de pagar alguns diners del CTR i no estan reflectits, el que seran uns 75.000 €, a part l’energia
elèctrica doncs hi ha uns acords dels ingressos que els corresponen i no sap si hi estan
renunciant, per tant entre un import i l’altre podrien ser uns 100.000 € no reflectits al
pressupost, doncs entre les 160.000 tones del CTR pel cànon establert del 0,40, més
l’electricitat, més les plusvàlues ,uns 150.000 € d’ingressos.
Afegeix que no vol fer-se pesat, però pel que fa als ingressos hi ha un garbuix, sembla que no
se l’ha mirat ningú, l’Interventora o qui l’hagi fet , l’ha fet com l’ha fet.
Segueix la seva intervenció i adreçant-se a la regidora d’Hisenda li agraeix que els hagi facilitat
la informació per poder contrastar tot el pressupost.
Comença a comentar les despeses i , en relació a Participació, diu que han vist un augment
important pel que fa a la revista, entre fotògrafs, maquetació... abans el fotògraf costava 1.500
€ i ara 2.500 €, la revista costava 2.500 € i ara 8.100 €, la impressió costava 7.000 € i ara
11.000 €, en canvi les entitats baixen, han passat de 26.000 € a 22.000 €.
Pel que fa a l’administració general, a la liquidació, veu que de la Seguretat Social sempre
sobren diners i per tant creu que deu estar mal calculat, doncs s’han dotat de més els plans
d’ocupació, però potser falten coses per pagar a la Seguretat Social en aquestes dates, doncs
ho ha contat i sobraven uns 97.000 €.
Segueix dient que suposa que després faran modificacions, o els expliquen les coses a mitges,
per exemple la despesa de Telefònica en serveis generals, doncs han posat 30.000 € quan
saben que han gastat 35.000 €.
Pel que fa als contenciosos diu que hi ha un augment d’uns 8.000 € i li agradaria saber a què
son deguts.
En relació al gestor energètic diu que veu que passa de Medi Ambient a Administració General i
li agradaria saber si s’ha fet algun procés de selecció i quina contractació se li ha fet.
Pel que fa al transport els 3.000 € previstos per estudis, li agradaria saber de què es tracta.
En relació al cànon de l’aigua diu que si es recapten 265.000 € se’n pagaran 265.000 no els
270.000 € que apareixen. Per altra banda pregunta com és que apareix el cost de l’estudi
hidrològic tarifari en aquest pressupost, quan s’ha encarregat i com es pensa pagar.
De la gestió de residus diu que el que s’està pagant al CTR son 212.000 € i en canvi en posen
197.000 € , per tant falten diners
De la neteja viària, diu que pel que fa al cementiri no el netejaran perquè l’any passat hi havia
pressupostats 11.000 €, se’n van gastar 7.500 € i ara ho han deixat a 5.000 €, per tant faltaran
diners.
Pel que fa a l’enllumenat públic, del que posava al pressupost ja se n’han gastat 129.000 €,
l’energia elèctrica està quadrada amb la liquidació per 135.000 € i la del polígon costa 2.250 € i
han posat 7.000 €, per tant podrien baixar una mica.
La partida de parcs i jardins ha passat de 71.400 € a 81.000 € i a les escoles hi ha 3.500 € més
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de neteja que van a part, el que suposa que han incrementat la partida en 13.500 € i està tot el
municipi ple d’herbes, per tant alguna cosa passa.
En relació a Sanitat, entre analítiques i neteges de dipòsit es van gastar 36.400 € i ara han
posat 34.000 €, per tant creu que els faltaran diners.
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’un pressupost.
El Sr. Boada diu que no entén que si han gastat una cosa en posin una altra, quan hi ha diners
per una altra banda que els podrien haver posat.
Pel que fa al deute públic, adreçant-se a la Sra. Ríos, li diu que creu que podrien rescatar
diners, doncs han posat 326.000 € i li sembla que sobren uns 20.000 €, perquè dels interessos
que els han liquidat han posat 56.000 € i van liquidar per 32.900 €.
En relació a la partida 231 diu que hi ha un garbuix perquè hi ha 3 regidors que la tenen, el
Pere Casas, l’Olga Serra i el Sr. Masana i també hi ha números equivocats, és per això que no
ha pogut comparar amb la liquidació, doncs les regidories no estan agrupades, cosa que
demana que per l’any vinent ho puguin arreglar.
Pregunta si es va poder arreglar l’1 % d’increment de sou dels treballadors que per error
constava un 2%.
A les partides d’educació diu que hi ha moltes descripcions dels mateixos números però no
apareixen juntes i costa d’entendre. Diu que al Pau Casals hi ha un augment d’ 11.500 € que li
agradaria saber si és per obres o perquè és.
Pel que fa a la jardineria del Xic, el Cuc i el Pau Casals apareixen tres imports, 1.000 €, 1.000 €
i 1.500 €, quan abans entrava tot al mateix pack .
De l’energia diu que també és un garbuix i ja que tenen el gestor energètic haurien de fer-ho bé
d’una vegada; de les escoles s’ha pagat 47.595 € i en canvi en posen 35.000, de combustibles i
carburants hi ha 27.800 € i en posen 25.000 €, i no creu que les escoles gastin menys, per tant
no és la realitat.
Intervé el Sr. Alcalde qui adreçant-se al Sr. Boada li diu que pot entendre que no hagi tingut
temps de mirar-s’ho però ara no és moment per repassar-s’ho i li pregunta si vol fer alguna
proposta política.

El Sr. Boada respon que no els ensenyen les cartes i que els estan dient mentides de tot. Torna
a dir que creu que ningú se l’ha mirat el pressupost.
El Sr. Alcalde diu que evidentment que se l’han mirat.
El Sr. Boada diu que ell ha de poder preguntar a la regidora de Medi Ambient sobre l’estudi
d’olors de l’abocador , si és que el paga l’ajuntament.
El Sr. Alcalde li diu que segons el ROM té uns minuts determinats per fer la seva intervenció, i
s’ho salten i no passa res, però si vol anar analitzant partida per partida hauran de demanar
cafès.
El Sr. Boada diu que sempre s’ha deixat parlar, i que ell només pregunta sobre allò que no
entén, perquè les úniques partides que li quadren amb la liquidació son les del Sr. Pere Cases,
la resta no quadra cap, per tan no sembla seriós i pregunta perquè és així.
El Sr. Alcalde respon que, pel que fa a l’energia, gràcies al gestor energètic, any a any
disminueix la despesa, per això no s’ha d’agafar la liquidació, i li torna a dir que es tracta d’un
pressupost, o sigui que es pressuposa com anirà.
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El Sr. Boada diu que la memòria l’ha presentada ell i que si no li agrada no la faci així i no la
signi.
El Sr. Boada segueix la seva intervenció preguntant perquè l’estudi d’olors no el paga el CTR.
En relació a Turisme li agradaria que li expliquessin en què consisteix el projecte d’aparcament
d’autocaravanes.
Segueix dient que, tal com ha dit el Sr. Serna, el Sr. Casas els enganya amb els ingressos,
doncs no pot ser que sempre tinguin els mateixos ingressos al pavelló.
Tant d’energia elèctrica com de neteja paguem una cosa i en posen una altra, doncs si l’any
passat se’n van gastar 16.000 € no sap perquè ara en posen 15.000 €, i en energia elèctrica
per Cultura en posen 7.500 € quan se’n van gastar 20.000 €.
En relació a les transferències a entitats comenta que l’any passat es va donar de baixa una
partida de 5.400 € per entitats esportives i pregunta al regidor d’esports perquè es va fer i a què
es van destinar aquests diners.
Diu que els ingressos de les instal·lacions esportives estan malament, però les despeses estan
clavades amb el que és la liquidació del pressupost.
De les transferències de cultura diu que han baixat i li agradaria saber perquè, doncs a la
liquidació hi ha una transferència pels Geganters de 2.500 € i per la Comissió de la Baixada de
la Vaca 2.000 €, i per tant no sap perquè disminueix en 2.800 €.
En Urbanisme la sorpresa ha estat que només pretenen fer La Creu, o començar per La Creu,
cosa que ho podien haver dit, doncs els veïns pensaven que també farien El Ventaiol. Afegeix
que ell creu que es tracta d’un error i que seria molt millor fer-ho al mateix temps, doncs s’ha de
ser valent.
El Sr. Alcalde li diu que ell tampoc ho va ser de valent en 20 anys.
El Sr. Boada diu que aquests comentaris no son del seu alcalde.
El Sr. Alcalde respon que els seus tampoc son d’un ex alcalde que porta 20 anys governant.
El Sr. Boada diu que no cal que en parlin més, que facin el que vulguin i no cal que digui que no
els aprovaran.
El Sr. Alcalde li respon que ja s’ho imagina.
El Sr. Boada diu que ha raonat prou els motius.
El Sr. Alcalde diu que quan es poden aprovar uns pressupostos amb l’oposició és quan es fan
propostes amb l’oposició i aquestes propostes, des de govern s’agafen perquè hi ha una
entesa, però en aquest cas l’oposició no n’ha fet cap de proposta per tant és difícil que els votin
a favor els pressupostos sense haver fet cap aportació.
El Sr. Boada diu que a ell li fan vergonya aquests pressupostos i s’han omplert la boca de
pressupostos participatius...
El Sr. Alcalde l’interromp per dir-li que aquests pressupostos no ho son de participatius i que ell
en cap moment ha dit que ho fossin, sinó que pensen que s’han de fer uns pressupostos
participatius, però aquests son uns pressupostos de supervivència fets al maig.
El Sr. Boada li pregunta si els diners que han d’entrar segurs del CTR diran que no entrin, no
poden dir que és un pressupost de contenció, doncs les plusvàlues s’estan recuperant.
El Sr. Alcalde diu que ell no ho ha dit que fos de contenció.
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El Sr. Boada diu que el que estan fent és no donar gaires explicacions, posar el mínim i ja s’ho
aniran muntant i donant sorpreses.
El Sr. Alcalde respon que no hi està d’acord.
El Sr. Boada diu que ells posaven les inversions que es podien fer, ho explicaven tot, però ells
no expliquen res i per tant això no serveix per res i, adreçant-se al Sr. Alcalde ,li diu que no sap
com pot signar-ho, quan no és veritat.
El Sr. Alcalde l’interromp.
El Sr. Boada diu que quan el Sr. Masana feia la seva intervenció ell no el tallava.
El Sr. Alcalde diu que no és així, que li prenia la paraula sovint i li negava parlar sovint, cosa
que ell encara no ha fet mai.
El Sr. Gibert diu que no el facin parlar.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Boada si ha acabat amb la seva intervenció.
Intervé la Sra. Ríos per respondre els temes més generals i després cada regidoria que
respongui els més específics.
Explica que el document que els va fer arribar una setmana abans de les comissions és un
document de treball susceptible de ser modificat i és per això que els hi van donar amb
antelació per tal que s’ho poguessin estudiar, fer propostes si ho desitjaven i posar-se amb
contacte amb ella o Intervenció per dubtes, però no ho van fer.
Pel que fa a les despeses comenta que han fet alguna observació de que es preveuen alguns
ingressos i després posen més despesa, com per exemple el 2% d’augment de salari del
personal, i diu que no ho considera rellevant perquè estan parlant d’una partida prevista que és
lleugerament superior, però el treballador cobraria el que ha de cobrar.
També del cànon de l’aigua és liquidarà el que toqui, si sobren diners benvinguts siguin, perquè
sempre és una reserva que tens. Afegeix que en el cas del 2% estan parlant de 400 € i els
recorda que ells van deixar de pressupostar una quota d’amortització del préstec més important
de l’ajuntament i que eren 225.000 €.
Pel que fa al retard, ja els han fet saber que son els primers que ho voldrien haver fet abans i,
com ja saben, treballar amb uns pressupostos prorrogats és complicat i comporta un risc, però
es tracta de parlar del contingut del pressupost i debatre’l políticament.
En relació als ingressos diu que s’ha anat amb molta prudència, sempre val més quedar-se
curt que no al revés, i si no s’han posat els ingressos del CTR és perquè han considerat que
quan menys depenguin d’aquella instal·lació millor, doncs els ingressos que vinguin de més es
podran destinar a inversions. Segueix dient que l’any 2012 l’equip de govern només va
pressupostar 200.000 € d’ingressos de l’abocador, quan en aquell moment hi havia ingressos
de l’abocador i del CTR, i es va liquidar per més de 600.000 €, per tant ells també van ser
prudents i els felicita, i és aquesta mateixa línia la que volen seguir ells.
Dels diners sobrants de la Seguretat Social diu que aquest any hi ha hagut moltes baixes per
malaltia i es compensen els sous, i pot ser per això que l’import hagi disminuït.
De la partida 231 diu que no sap si tècnicament es pot modificar , perquè les partides estan
marcades pel Pla General Comptable, i a l’excel estan distribuïdes entre els diferents regidors.
En relació a la neteja de dipòsits diu que la partida ha augmentat perquè s’ha previst un dipòsit
més , i li pregunta al Sr. Boada on veu la disminució, doncs s’han previst un augment de
partides, el conveni de col·laboració està igual, les plagues i les neteges de dipòsits estan tal
com marca el contracte.... Afegeix que s’han previst 1.300 € per campanyes, conferències i
cursos de promoció de la salut que es volen engegar des de Sanitat, i altres subministraments
que han pujat perquè es vol comprar un nou lector de xips per gossos i un llaç per agafar-los.
Adreçant-se al Sr. Serna li diu que una cosa son les inversions i una altra les reparacions i
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manteniments, doncs ell ha dit que està veient que fan inversions reparant bancs, per exemple,
quan això és una reparació, no una inversió, i les inversions que s’han anat fent son inversions
que venien finançades amb el romanent, gracies a la modificació de crèdit que es va fer el mes
de novembre o bé amb subvencions finalistes ,i per tant s’han pogut fer a mesura que rebien la
subvenció, han rebut les subvencions de les meses de concertació, el PUOSC...
Per altra banda vol aclarir que a la comissió els va comentar que estaven mirant els números
del poliesportiu per explicar-los al ple, però no els va dir que els donés cap dossier.
Intervé el Sr Alcalde qui en relació a la passarel·la diu que no poden pressupostar-la perquè ells
no poden fer-la, doncs passaria per sobre d’una via que no és seva , i per tant hi ha d’haver
l’autorització de Carreteres, a qui ja s’ha fet la demanda.
Per altra banda, en relació a l’aigua, diu que l’estudi de les urbanitzacions es farà i per això
precisament es van adherir al CONGIAC, tal com van explicar, per tal que els assessorin que
poden fer o no en determinats casos. Afegeix que no es pot prendre una concessió de l’aigua
tan fàcilment.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que els 3.000 € de més a Mobilitat per estudis
tècnics son per camins escolars, doncs es va demanar una subvenció a Diputació i no t’ho
financen al 100 %.
Intervé la Sra. Serra qui, en relació a la Fira de Nadal ,explica que el document de treball va
més enllà de la Fira de Nadal, que es tracta d’una partida destinada a fires i activitats
destinades a la promoció del comerç.
El Sr. Serna diu que en concret hi diu Fira de Nadal.
La Sra. Serra aclareix que la partida està destinada a fires i promoció del comerç, i li diu al Sr.
Serna que no ha entès el que ha dit de que abans no estava pressupostat perquè sortia de
diferents regidories.
El Sr. Serna diu que volia dir que hi havia poca despesa perquè la feina la feien des de
regidories, i que no hi havia partida de Fira de Nadal.
La Sra. Serra diu que sempre s’ha fet des de Promoció Econòmica i que potser no hi havia
partida , però sí que hi havia despesa per la Fira de Nadal i sortia de la mateixa àrea.
En relació al projecte d’autocaravanes explica que es tracta d’un aparcament per
autocaravanes que implica poder pernoctar i estar-s’hi 24 hores, per gent que faci turisme o
estigui de pas, per mirar de vincular-ho amb el comerç del municipi.
El Sr. Boada pregunta per l’estudi que s’ha fet.
La Sra. Serra diu que no hi cap estudi extern, sinó que des de la casa s’està valorant diferents
espais municipals per fer-ho, i suposa poc a nivell d’inversió.
Intervé la Sr. Fuster qui , en relació a l’import que han comentat del Pau Casals, diu que és per
fer obres a les canals d’aigües de la teulada i al terra del gimnàs, que està en molt mal estat.
Pel que fa a l’estudi de captació d’olors diu que coincideixen en que ho hauria de pagar el CTR
i així ho han demanat i tenen el compromís al respecte, sent patidors com son d’aquesta
situació.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que és el Consorci qui ha fet un requeriment a la UTE i
llegeix un fragment de l’escrit “ Li requerim que en un termini no superior (...) aporti dades del
rendiment del biofiltre, de les unitats d’olor emeses per la xemeneia a més d’estudi de dispersió
que determini els valors d’immissió en els nuclis poblats de Vacarisses provocats pel CTR...”
Intervé el Sr. Salamé qui, en resposta al Sr. Serna en relació a la diferència de la partida de la
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ràdio entre l’any passat i aquest, diu que bàsicament és perquè està parada i per tant no té
sentit que hi hagi despesa de manteniment i , quan la posin en marxa, si veuen que l’han
d’augmentar, ja ho faran.
Pel que fa a les subvencions de les associacions de veïns explica que, tal com van dir l’any
passat, ara les subvencions s’entreguen en modalitat de concurrència competitiva i no per
assignació directa, per tant els diners que no s’entreguen directament per subvencions sinó
pels projectes presentats i la puntuació que obtenen, retornen a les entitats d’una altra manera,
amb material que se’ls presta durant l’any, amb formació, més hores de tècnic, accions que
beneficien les entitats directament...etc.
En resposta al Sr. Boada en relació a l’augment de la revista diu que efectivament ha
augmentat, doncs han apostat per més comunicació i val més diners, el Terme és més gran...
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que suposa que estan en el dret de fer un pressupost com vulguin.
El Sr. Boada diu que en temps de crisis....i acaba la seva intervenció perquè diu que no és el
seu torn.
El Sr. Salamé segueix la seva intervenció dient que el gestor energètic abans dedicava el 100
% de la seva jornada a Medi Ambient, però ara a més a més fa un treball energètic més
específic sobre els edificis i instal·lacions de l’ajuntament que van a parar a Serveis Generals.
El manteniment correctiu diu que és el braç executor del gestor energètic, fa les millores en
calderes, reparacions, electricitat...i pregunta al Sr. Boada si s’ha oblidat alguna cosa.
El Sr. Boada pregunta quina mena de concurs s’ha fet per contractar-lo.
El Sr. Salamé respon que no se n’ha fet cap de concurs.
El Sr. Alcalde pregunta com el van contractar ells al gestor.
El Sr. Boada diu que van ser ells els que el van contractar.
El Sr. Gibert diu que va ser el Sr. Canongia i que la Sra. Sánchez segur que ho sap.
La Sra. Sánchez diu que va ser el Sr. Llorens.
El Sr. Boada diu que no ho discutirà, però que si es destinen 31.000 € per aquest senyor
s’hauria de fer un concurs, doncs pel gestor energètic son uns 10.000 € per mitja jornada.
Intervé el Sr. Casas qui , en relació a una pregunta del Sr. Gibert en l’anterior Ple sobre l’estalvi
energètic del poliesportiu, comenta que per l’evolució dels consums i les referències que tenen
a dia d’avui l’estalvi energètic que tenen en relació al 2015 és del 38% i l’estalvi econòmic del
37%, percentatge que s’accentua del 2013 al 2016 , doncs és del 66 % d’estalvi energètic i un
68 % d’estalvi econòmic. Segueix dient que han reduït el consum respecte l’any passat en
150.000 kw.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui comenta que fa uns mesos van detectar que hi havia un
consum d’uns 5.000 o 6.000 € a l’any que ningú havia detectat.
El Sr. Casas explica que es tracta d’unes resistències del sistema de calefacció de la pista que
hi havia quan es va inaugurar el poliesportiu, doncs l’aire calent just abans d’arribar a la pista
passava per unes resistències que reescalfaven l’aire perquè la distancia de la caldera dins a la
pista és important, i van estar funcionant fins mitjans de l’any passat quan es van parar.
El Sr. Serna pregunta com es va detectar això.
El Sr. Alcalde respon que van ser aquestes dues figures de les que parlaven fa un moment, el
gestor energètic i l’altra persona contractada per al manteniment.

2

El Sr. Casas explica que hi van estar treballant un parell de dies fins que van localitzar d’on
venia la despesa.
En relació a la Fira del Mon Geganter, el Sr. Casas diu que li sorprèn que li pregunti perquè ja
en van parlar en comissions i en el Ple que es va aprovar per unanimitat, quan li van preguntar
quin pressupost havia tingut en edicions anteriors , i els va dir que en el cas de Rellinars va ser
de 20.000 €. Afegeix que entenen que es tracta d’un pressupost elevat i és per això que
treballant durant aquests mesos juntament amb les colles geganteres que van fer aquesta
aposta cultural han reduït el pressupost a 10.000 €, però a més a més han demanat ajut a la
Diputació i a la Generalitat i també estan treballant en patrocinis demanant a les empreses que
col·laborin amb aportacions importants per tal que ajudin a reduir aquest pressupost.
En relació a la subvenció de 1.850 €, diu que és la que es dona per la Festa de la Vaca.
Pel que fa a la partida de neteja i endreç del pavelló, diu que al pressupost de 2015 era de
24.500, l’any passat es van reduir a 15.500 € i aquest any s’ha pujat a 29.435 €, doncs hi ha
unes despeses, dels mòduls del camp de futbol, pistes esportives de les que ha calgut fer
neteja, etcètera...
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui , en relació als socis, diu que es va fer una neteja del padró,
doncs hi havia gent que estava morta, d’altres que feia anys que no hi anaven i van considerar
que era millor treure’ls i per això va baixar.
El Sr. Serna pregunta si no va marxar ningú.
El Sr. Alcalde diu que sí que hi va haver algú que es va desapuntar, igual que hi va haver
inscripcions noves.
El Sr. Serna diu que el que està clar és que ha baixat el números de socis i no de gent que no
pagava, sinó de gent que sí que ho feia.
El Sr. Alcalde diu que es va mirar soci per soci i el padró estava inflat, no era real.
El Sr. Gibert diu que se n’ha mort molta de gent que anava al pavelló.....
El Sr. Alcalde diu que es va fer una depuració del padró, que no sap si la pregunta anava per
aquí o no, i en el cas que no sigui així demana disculpes.
Intervé el Sr. Serna per dir que falta que li responguin el més important. Adreçant-se al Sr.
Casas li diu que quan va agafar la regidoria va fer un canvi en el criteri polític, segons el qual hi
hauria un estalvi de 90.000 €, i sent molt generós n’ha trobat només 43.000 € d’estalvi, i
pregunta si és veritat que s’han estalviat 90.000 € o no.
El Sr. Casas respon que, tal com es va dir en el seu moment, es tractava d’una previsió, que no
s’ha complert degut a un seguit de problemes, però estan gairebé en 70.000 € d’estalvi
respecte l’altra any.
El Sr. Serna diu que no ho dubta, però li agradaria tenir una relació de tots aquests estalvis.
El Sr. Alcalde diu que si els sembla bé, quan es tanqui el projecte de l’estalvi del pavelló, del
qual el gestor energètic farà un informe definitiu, ja li faran arribar juntament amb l’estalvi en
personal.
Pren la paraula el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Salame, li diu que li costa d’acceptar que
quan agafa la paraula en relació a la radio municipal els hi digui que quan estaven ells no
funcionava i ara es troben que al 2016 posen 1.500 €, i al 2017 també 1.500 €, i la radio sense
funcionar, per tant vol saber on han anat aquests 3.000 €.
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El Sr. Alcalde diu que això no és el que ha preguntat, però li poden respondre. Explica que això
passa amb d’altres partides, doncs es tracta d’un pressupost i comenta que, per exemple , a la
regidoria de Polítiques d’Igualtat l’any anterior es van posar 1.000 € perquè hi havia una
associació de dones que va acabar desapareixent.
El Sr. Salame diu que si el que li pregunta és on han anat a parar els 1.500 € de l’any passat li
pot dir que gairebé el doble van servir per reparar uns aparells que estaven al dipòsit i que
estaven mullats.
El Sr. Alcalde explica que l’any passat ja els van dir que la ràdio té un repetidor a l’hospici de
Can Serra, repetidor que estava descuidat, es va mullar i es va haver de reparar.
El Sr. Serna diu que el problema és que des de l’inici de la legislatura s’està dient que la radio
està a punt de posar-se en marxa i s’hi van ficant diners i la radio segueix sense funcionar , i li
demana al Sr. Alcalde que es miri la seva llibreteta i veurà la quantitat de vegades que va
demanar als plens per la radio, per una radio que funcionava i no com ara.
El Sr. Alcalde diu que el que feien amb la radio era connectar-la a un altre lloc, i que hi ha una
moció aprovada per fer funcionar la radio, però no acaba de entendre que es posi amb la
partida, doncs ja li han dit que va anar a reparar el repetidor.
El Sr. Serna diu que si veiés les factures potser s’ho creuria.
El Sr. Salamé li recorda que ell ha portat les factures i que ell las ha vist en comissions, en Ple i
en foto.
El Sr. Serna diu que només en fotos.
La Sra. Ríos li diu al Sr. Serna que les factures les pot anar a consultar quan vulgui.
El Sr. Salamé diu que li sembla mentida que digui això, que s’estant fent coses amb els diners i
que no ha vist mai les factures, és una cosa que l’indigna.
El Sr. Serna respon que ell s’indigna però els demés han d’aguantar.
El Sr. Salamé li demana que hi vagi dilluns i li ensenyarà les factures.
El Sr. Serna diu que no l’ha d’amenaçar i que li hauria de demanar que hi anés dilluns..... per
favor.
El Sr. Salamé li respon que hi vagi quan vulgui si vol.
Pren la paraula la Sra. Ríos qui ,en relació a l’estudi tarifari, explica que està posat al
pressupost perquè és una despesa d’aquest any i, com estaven amb el pressupost prorrogat, hi
havia diners per fer l’estudi.
En relació al cementiri diu que l’any passat apareixien els 11.500 € perquè es va fer una
reparació important i aquest any es deixen 5.000 € per si hi ha algun tema de manteniment.
Intervé el Sr. Boada qui diu que no entén que hagin pujat les escombraries quan els ingressos
hi son, doncs els cobren del Consoci pel CTR, i que una altra cosa son els ingressos dels
residus que es segueixen abocant a dalt per Grinó , i els demana que ho comprovin.
El Sr. Alcalde li pregunta si realment està dient que l’empresa Grinó està abocant a dalt.
El Sr. Boada respon que sí, que és així.
Per altra banda, en relació als ingressos del pavelló, diu que han passat de 55.000 € a 35.000
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€, per tant perden 20.000 € més el personal que han tret, i així hi ha 0 estalvi, doncs potser hi
ha estalvi de llum, però també ha pujat la neteja, per tant no pot ser que s’hagin estalviat
70.000 €.
Intervé el Sr. Garrido per dir que el seu grup si que va fer propostes al pressupost, 4 en concret
i no hi han destinat cap euro.
El Sr. Alcalde li respon que això ja s’ha explicat.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació:

VxV

U.I.PV.

A FAVOR
EN CONTRA

x

MOVEM

PSC

ERC

x

x

x

x

ABSTENCIONS

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’ABRIL DE 2017 I EL 2, 8 I 15 DE MAIG DE 2017.
Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local celebrades des
de l’última sessió plenària ordinària, de les quals s’ha entregat copia juntament amb la
convocatòria plenària.
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 105/2017, de 21/04/2017, al 144/2017, de
18/05/2017), (Medi Ambient i Sostenibilitat, el 11/2017, de 4/05/2017), (Serveis
Municipals, del 28/2017, de 24/04/2017, al 33/2017, de 10/05/2017), (Urbanisme, del
36/2017, de 21/04/2017, al 49/2017, de 19/05/2017), (Educació, del 15/2017 de
17/05/2017, al 17/2017, de 18/05/2017), (Acció Social, Cooperació i Solidaritat, del
35/2017, de 18/04/2017, al 38/2017, de 15/05/2017), (Cultura, Festes i Patrimoni, del
14/2017, de 17/04/2017, al 16/2017, de 18/04/2017), (Recursos Humans i Organització
Administrativa, el 14/2017, de 4/05/2017).
Es dona compte dels decrets relacionats.
3.3.- DONAR COMPTE
DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui en relació a l’atur diu que aquest mes ha disminuït en 12
persones, es troben amb una taxa del 13,7 %, que tot i que és alta, exceptuant Rellinars, la
variació interanual de Vacarisses és la que més ha baixat a la comarca.
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Una vegada més agraeix la feina que fan des de la Borsa de Treball, perquè moltes de les
feines que fan disminuir l’atur venen directament de la feina que fan les dues tècniques.
En relació als diners que els han donat de Xarxa diu que l’any passat van ser uns 45.000 € i
aquest any han rebut subvencions per valor de 115.000 €, per tant gairebé s’han triplicat.
Per acabar comenta que ahir es va signar l’atermenament amb Rellinars i Terrassa, que era el
darrer que quedava després de fer-se Esparreguera, Olesa, Viladecavalls, Monistrol, Castellbell
i Mura. Segueix dient que amb Rellinars es va arribar a acords vers unes variacions molt petites
d’una línia que estava posada per sobre de la llera i es farà passar per la llera ,i uns tres o
quatre metres d’un camí que es faran passar per sota. A títol informatiu explica que les
modificacions importants, que s’han de ratificar per Ple, van destinades a regularitzar la situació
dels Caus amb Terrassa, s’agafa el Torrent del Llor des de Can Rovira fins els Caus, doncs
actualment l’edifici de l’Associació de Veïns dels Caus estava meitat a Vacarisses i meitat a
Terrassa, la plaça dels Caus estava a Terrassa i hi havia qüestions més greus, perquè també hi
havia cases que tenien meitat a Terrassa i meitat a Vacarisses.
Afegeix que aquest guany que tenen de 10.000 m² anirà més o menys des de la plaça pel
darrera de les cases fins el coll d’en Tropes, i del coll d’en Tropes fins a la Collada de l’Obac, i
d’allà el tros de carretera que abans era Vacarisses ara passarà a ser Terrassa. Diu que el que
és important és que la Casa de l’Obac i La Pastora passen definitivament a Vacarisses.
Per acabar diu que es farà un conveni d’acord entre Terrassa, Vacarisses i la Diputació, per tal
que els usos puguin ser compartits, tal com s’està fent fins ara.

5.- PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Serna qui ,en relació a l’illa, pregunta si ja han pres alguna decisió i sobre
la zona blava de la vorera de davant de la Fàbrica pregunta perquè l’han fet.
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que a la revista fa una sèrie de consideracions del tema de
CONGIAC, totes elles verdaderes, però se li oblida dir que ha estat gràcies a l’alcalde que s’ha
pogut signar el conveni, perquè si fos per ella, Veïns per Vacarisses no hagués votat a favor.
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la zona blava de la carretera , diu que en el grup de treball
es va proposar fer alguna zona blava al carrer Major o just aquí on s’ha fet, i Diputació els va
aconsellar que la fessin a la carretera perquè les places que hi ha al carrer Major son fixes , per
facilitar una mica l’aparcament pels veïns .
El Sr. Serna diu que ell sempre havia pensat que una feina de tots els equips de govern que
han passat per l’ajuntament era treure els cotxes de sobre de la vorera, però si ara a sobre es
fa zona blava...
El Sr. Casas respon que certament és curiós i s’arrossega de fa molts anys, però com ja van
comentar hi ha l’estudi que s’està fent des de Diputació per tal d’establir també a la carretera la
prioritat pels vianants, igual que el treball que s’està fent per l’aparcament, per tant és una
decisió provisional.
Pel que fa a l’illa, diu que ja es van acabar els tres mesos de prova i estan esperant que
Diputació els faci arribar les conclusions de l’estudi i, en funció d’això i del grup de treball,
aniran parlant.
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Serna, li diu que li agrada que per una
vegada reconegui que el que diu la revista del PSC és veritat, però de totes maneres diu que la
situació ha quedat molt retratada perquè ells continuen movent-se per animadversions o
simpaties que tenen per les persones, i això és el que critiquen en aquest article, que tot i tenir
una informació rellevant des del mes d’octubre a través de correus que els ha enviat, ni tan sols
els contesten , igual que feien quan eren al govern i el mateix Sr. Serna en un ple va dir que no
li contestava els correus ni li pensava contestar, per tant queda molt clar com son.
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El Sr. Serna respon que tothom sap com és cadascú.
Intervé el Sr. Garrido qui ,en relació a l’article del PSC, diu que el Sr. Serna té raó, doncs el Sr.
alcalde va fer d’intermediari, però això que diu de que Veïns per Vacarisses cobren com a
oposició....., només li volia recordar que ella, a la passada legislatura, va estar durant 4 anys
com a regidora de l’oposició asseguda a la seva cadira i, quan arribaven els precs i preguntes
del públic, s’aixecava i marxava per no contestar les possibles preguntes de les seves
malmeses decisions durant la legislatura que va estar a govern.
La Sra. Sanchez respon al Sr. Garrido que no pot ser que a aquestes alçades encara no sàpiga
que el ple s’acaba quan el Sr. alcalde diu que es dona per finalitzat el ple, i els precs i
preguntes del públic no son ple, per tant la responsabilitat política acaba allà. Afegeix que allò
va ser en una situació molt excepcional, doncs el sr. alcalde del moment permetia les
agressions verbals, ofenses i mala educació envers un regidor de l’oposició, doncs a ella la van
arribar a acusar d’embutxacar-se 1.000.000 €. Afegeix que, com ja van dir en un altre ple, la
revista del PSC no s’ha de debatre al ple, doncs es tracta de la revista de l’Agrupació Local.
El Sr. Garrido manifesta que sempre diuen moltes barbaritats.
La Sra. Sánchez comenta que cadascú diu el que pensa , que per això hi ha llibertat
d’expressió al país, i el que han de fer és portar-la al jutjat quan digui una mentida.
Intervé el Sr. Boada qui diu que l’any passat els van passar un fulletó amb el pressupost i en
canvi aquest any han passat de tot, quan ells sempre en feien i els criticaven perquè costaven
200 € per fer-los en color, però eren més transparents i tothom els tenia. En canvi ara es gasten
de 2.000 € a 8.000 € en la revista. Afegeix que es tracta de l’acte més important de
l’ajuntament.
L’interromp el Sr. Alcalde per dir que no els han informat de que tenen pendent de fer una
audiència pública per presentar-los, tal com es va fer l’any passat.
El Sr. Boada diu que això s’hauria de fer abans de presentar-los, i no després quan ja no es
pot decidir.
El Sr. Alcalde diu que si es fa una audiència pública d’uns pressupostos no participatius s’haurà
de fer després d’aprovar-los, quan ja no hi hagi modificacions.
En relació al CONGIAC el Sr. Boada diu que no van demanar res a canvi i li van aprovar, tot i
que son tan dolents, i moltes vegades se’n penedeix de ser així i se sent idiota. Afegeix que
aquesta setmana ha sortit a la premsa que demanen al govern de l’estat subvencions per les
urbanitzacions.
El Sr. Alcalde diu que torna a barrejar les coses, doncs això ho ha fet Esquerra.
El Sr. Boada diu que el Partit Popular també ho va demanar a Europa.
El Sr. Gibert diu que igual que expliquen a la població que el seu partit està demanant uns
diners als pressupostos generals de l’estat en benefici de Vacarisses, també els ho podia
explicar a ells.
El Sr. Alcalde diu que estiguin tranquils ,que això ja ho explicaran però com a partit, en una
campanya de partit han fet un darrer esforç de demanar per presentar més de 3.000 esmenes
en els pressupostos generals de l’estat. Esmenes que segurament no s’aprovaran, però només
ve d’un vot, si aquesta persona votés a favor aquestes esmenes es podrien incloure, per tant
no estan fent volar coloms.
El Sr. Gibert diu que es fer una mica de publicitat del partit, igual que fan tots els altres partits.
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La Sra. Serra els hi pregunta si ells no son un partit.
El Sr. Gibert respon que sí, però que son un partit sense transcendència a l’Estat ni a Catalunya
El Sr. Boada diu que ells estan governant a la Generalitat i, per tant ,és on han de demanar-ho.
El Sr. Alcalde diu que ja ho fan això i que també li demanen a la Diputació i a tot arreu, però li
sembla que no té molt sentit portar aquí el debat polític.
El Sr. Boada diu que això és el mateix que va fer el Partit Popular quan va demanar a Europa
les subvencions per les urbanitzacions.
El Sr. Alcalde diu que no és el mateix , i li pregunta al Sr. Boada si el que li qüestiona és
l’estratègia del seu partit a nivell nacional, que ha presentat tota una sèrie d’esmenes en els
pressupostos de l’Estat que tenen possibilitats de ser aprovades.
El Sr. Boada diu que Vacarisses ja va sortir al Parlament per la Faibal.
EL Sr. Gibert diu que tot es només publicitat.
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que es nota que no coneixen el Parlament.
El Sr. Gibert diu que si de totes maneres aconsegueixen tots aquests milions d’euros per
Vacarisses, per descomptat que el felicitaran.
El Sr. Alcalde diu que encara els han de felicitar per la C-58, doncs el Sr. Boada va dir que si ho
aconseguien els felicitaria i encara no ho ha fet, i afegeix que poden aprofitar i fer-ho ara.
El Sr. Gibert diu que ja ho van fer públicament quan estaven a govern i ells a l’oposició.
El Sr. Alcalde diu que les obres tot just fa un any que van acabar.
El Sr. Gibert diu que ho van fer quan es va aprovar el projecte.
La Sra. Sánchez explica que Esquerra va presentar una moció al Parlament per les obres de
millora de la C-58.
El Sr. Alcalde diu que s’equivoquen portant al ple coses de partits, doncs aquí el que fan és
política municipal.
El Sr. Gibert li pregunta si el que ells defensen com a Esquerra no és pel municipi.
El Sr. Alcalde respon que sí.
El Sr. Boada demana poder explicar el tema de les obres de la C-58, diu que en l’anterior
legislatura hi va haver un canvi del Director General de Carreteres i el nou va proposar New
Jerseys mòbils i rotondes a la C-58 quan ningú s’havia plantejat aquest sistema, però si
Esquerra va presentar una moció al Parlament li sembla perfecte, però això ja s’estava
treballant.
El Sr. Alcalde explica que es va tractar d’una proposta de resolució d’Esquerra Republicana
pactada aleshores amb Convergència i Unió i votada per tots els grups parlamentaris.
El Sr. Boada diu que hi va haver molts morts a la carretera i per tant s’havia d’arreglar, i ara es
volen posar medalles.
El Sr. Alcalde demana que deixin estar el tema.
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que els pressupostos que
acaben d’aprovar no son ni participatius ni transparents ,doncs no s’han dignat ni a explicar-ho
a les associacions de veïns, que és el que feien ells abans d’aprovar-los, encara que no hi
haguessin inversions ni cap mena de possibilitat de poder aportar res. Ells els explicaven i no
s’omplien la boca de transparència com fan ells, i no compleixen. Afegeix que agraeixen el que
la regidora els ha facilitat , però han tingut molt poc temps, doncs tant ell com la Sra. Singla i el
Sr. Llorens van rebre el document el dilluns d’aquesta setmana ,amb la dificultat que comporta
mirar-se’l.
Per altra banda el Sr. Gibert diu que ja fa tres mesos de la moció per la radio i que esperen i
desitgen que abans de que acabi l’any es posi en marxa.
En relació a la masia de Torreblanca II diu que van veure que està molt abandonda, en un estat
ruïnós i que les portes estaven obertes i la canalla voltava per allà, per tant els demana que
facin actuacions per tal que no passi cap desgràcia com la d’Alella.
El Sr. Alcalde diu que ell no sabia que les portes fossin obertes i que ja faran les gestions que
calguin, a més, davant de la gravetat , demana que la propera vegada els ho diguin
immediatament i agraeix que ara li hagin fet saber.
En relació al CAP, explica que ells van retirar una moció on demanaven que s’acondicionés el
CAP de Monistrol i la van retirar perquè els van dir que lluitarien per tenir les urgències a
Vacarisses, és per això que pregunta com estan les gestions.
Per acabar, en relació a la Fira del Mon Geganter, diu que estan a favor de tot el que
representa la cultura popular, però 10.000 € per un acte d’un dia els sembla excessiu, i fent
números han vist que en un dia dediquen més de la meitat dels diners que donen a les entitats i
associacions el que els sembla molt fort, doncs si Vacarisses no es pot permetre fer la Fira del
Mon Geganter no s’hauria de fer i els demana que recolzin més a les entitats veïnals , doncs
les tenen molt abandonades i el pressupost cada vegada és més baix.
Pren la paraula la Sra. Ríos qui, adreçant-se al Sr. Gibert, li explica que ella va fer arribar la
informació al portaveu del seu grup pensant que els faria arribar la informació a la resta, i per
això no els va enviar còpia.
El Sr. Gibert diu que no es tractava d’una crítica, sinó que només ha dit que els va arribar molt
just.
Intervé el Sr. Salamé qui ,en relació a la radio, diu que s’està confeccionant la graella, que hi ha
una associació que hi està treballant i per tant ja estan complint amb la moció.
El Sr. Gibert diu que no és cert del tot, perquè encara no l’han posat en marxa.
El Sr. Salamé respon que el fet de que no hi hagi programació i no s’escolti res no vol dir que
no estigui en marxa, doncs s’hi està treballant.
Pel que fa a que s’omplen la boca de transparència diu que, com ja va explicar, com a
comunicació local tenen un 88,46 % de transparència reconeguda per l’UAB i és una de les
taxes més altes de la zona, per tant no és que se n’omplin la boca, sinó que els ho reconeixen.
Per altra banda els diuen que els pressupostos no son participatius i pregunta si els seus ho
eren.
El Sr. Gibert respon que si.
El Sr. Salamé diu que el que ells feien era reunir a les associacions de veïns i els explicaven els
pressupostos que anaven a presentar, o sigui que fins i tot els veien abans de que els
tinguessin els regidors, i això no és participació. Segueix dient que uns pressupostos
participatius son uns pressupostos amb un procés participatiu obert a tota la ciutadania fet de
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diverses maneres, amb propostes que surtin de la ciutadania, de l’ajuntament o mixtes, i al final
tota la ciutadania vota.
Tornant a la transparència explica que, una audiència pública un cop aprovat el pressupost és
un exercici de transparència total.
En relació al que han dit de que no recolzen a les entitats veïnals, pregunta com medeixen
aquest recolzament i si ho fan amb diners.
El Sr. Gibert respon que evidentment hi ha molts factors, però l’econòmic és molt important.
El Sr. Salamé adreçant-se al Sr. Gibert li torna a preguntar si a part dels diners valora altres
coses, doncs ell sí que ho fa, la disposició del tècnic de participació més hores per ajudar a les
entitats a buscar subvencions d’altres entitats, ajudar-los a complimentar les sol·licituds de
subvenció, amb formació, amb la Taula d’entitats, amb compra de material...diu que li sembla
que això no és tenir-les abandonades.
El Sr. Gibert respon que aquest és el seu parer , igual que ells tenen el seu.
Intervé el Sr. Alcalde qui , en relació als 10.000 € de la Fira del Mon Geganter, diu que cadascú
se’ls gasta amb coses diferents, com per exemple amb el dinar dels avis, i li torna a dir que
estan qüestionant decisions polítiques, doncs al ple es va aprovar per unanimitat que es fes la
Fira del Mon Geganter i, evidentment, s’ha de dotar de diners. Afegeix que li han dit
repetidament que aquests 10.000 € no es gastaran.
El Sr. Boada diu que si és així està molt mal fet, doncs aquests 10.000 € podien ser ingressos.
La Sra. Ríos ,adreçant-se al Sr. Boada , li diu que després de 20 anys d’haver estat alcalde ha
de saber que no es poden reconèixer uns ingressos que encara no tens assegurats.
En relació al CAP , el Sr. Alcalde diu que, com ja els van explicar, estan fent un estudi que
durarà fins al proper mes de juny .
Per acabar el Sr. Alcalde s’adreça al Sr. Gibert, i atès que han aprovat l’acta anterior li pregunta
si no vol fer cap rectificació, donat que després va dir que no havia dit el que realment va dir.
El Sr. Gibert li respon que el que passa és que no el va entendre i que el que va dir ho reitera
una altra vegada, doncs no estan tractant les entitats com Deu mana.

Essent les vint-i-dues hores i cinquanta vuit 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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