
	

	

Aprovades	 les	mocions	de	suport	a	 la	 llei	24/2015	de	mesures	urgents	per	afrontar	
l’emergència	habitacional	i	de	la	pobresa	energètica	i,	malgrat	l’abstenció	de	Junts	x	
SVH	(ERC),	 la	moció	per	demanar	 la	 retirada	de	 l’ordre	de	copagament	confiscatori	
per	a	les	persones	amb	discapacitat.	

El	Ple	també	va	evidenciar	que	JxSVH	ha	 llençat	 la	tovallola	 i	no	defensarà	que	no	es	
tanquin	aules	de	p3	a	Sant	Vicenç	dels	Horts.	

	

La	mala	gestió	i	la	manca	de	previsió	per	part	de	l’equip	de	govern	municipal	va	tornar	
a	 evidenciar-se	 durant	 el	 Ple	 ordinari	 del	 mes	 de	maig.	 Per	 exemple,	 van	 haver	 de	
donar	 compte	 de	 vint-i-cinc	 punts	 (vint-i-tres	 dels	 quals	 de	 contractacions	 fetes,	
algunes	pendents	des	del	mes	de	gener).	

Un	altre	exemple	d’aquesta	manca	de	planificació	és	el	fet	d’haver	d’aprovar	una	nova	
modificació	 pressupostària	 (i	 ja	 van	 tres	 en	 només	 cinc	 mesos!)	 per	 poder	 tirar	
endavant	un	projecte	tan	necessari	i	tant	reivindicat	com	és	la	renovació	de	la	xarxa	de	
clavegueram	 del	 carrer	 d’Albacete.	 	 Projectes	 d’aquesta	 importància,	 que	 compten	
amb	el	suport	de	tothom,	haurien	de	planificar-se	molt	millor.	

	

De	 la	 resta	de	punts	del	Ple	caldria	destacar	 l’aprovació	 inicial	de	 la	 tarificació	 social	
per	a	les	escoles	bressol	municipals,	l’aprovació	del	nom	de	dos	carrers	i	una	plaça,	així	
com	la	renúncia	a	l’acta	de	regidor	del	representant	de	CDC,	Jaume	Casanovas.	

En	 l’apartat	 de	mocions,	 cal	 destacar	 l’aprovació	 de	 les	 tres	 propostes	 presentades:	
una	sobre	el	traspàs	de	Rodalies	a	la	Generalitat	de	Catalunya,	una	segona		en	defensa	
de	 la	 llei	 24/2015	 de	 mesures	 urgents	 per	 afrontar	 l’emergència	 habitacional	 i	 la	
pobresa	energètica	(amb	el	vot	en	contra	de	Ciutadans)	i	una	darrera	que	demanava	la	
retirada	 de	 l’ordre	 de	 copagament	 confiscatori	 per	 a	 les	 persones	 amb	 discapacitat	
(moció	que	va	 sortir	 aprovada	malgrat	que	 Junts	 x	 Sant	Vicenç	–	ERC	no	 li	 va	donar	
suport).	

	

En	el	torn	de	control,	el		portaveu	del	Grup	Socialista,	Miguel	Comino,	va	fer	diverses	
consideracions	i	preguntes:	

	
	



	

	
• En	primer	lloc	va	explicar	dues	iniciatives	que	ha	pres	el	Partit	Socialista	en	les	

darreres	setmanes:	
o Per	una	banda,	ha	presentat	preguntes	al	Govern	de	 la	Generalitat	de	

Catalunya	sobre	la	futura	residència	de	la	gent	gran	de	Sant	Vicenç	dels	
Horts.	Volem	saber	quantes	places	té	pensat	concertat	la	Generalitat	al	
nostre	 municipi	 abans	 que	 es	 posi	 en	 marxa	 la	 construcció	 de	 la	
residència.	Seria	lamentable	que	es	construís	la	residència	i	després	no	
hi	haguessin	places	públiques	disponibles.	

o Per	una	altra	banda,	vam	explicar	la	proposta	que	hem	fet	a	la	resta	de	
partits	polítics	de	Sant	Vicenç	per,	davant	 la	 repetició	de	 les	eleccions	
generals,	 fer	una	campanya	electoral	sense	publicitat	exterior.	Pensem	
que	 des	 del	 món	 local	 podem	 donar	 exemple	 no	 només	 d’austeritat,	
sinó	també	de	responsabilitat	i	de	especte	a	la	ciutadania:	fer	una	nova	
campanya	 només	 uns	 mesos	 després	 de	 la	 darrera	 és	 absolutament	
innecessari.		
El	PSC	ja	ha	anunciat	que	no	penjarà	ni	un	sol	cartell	a	Sant	Vicenç	dels	
Horts	i	ens	limitarem	a	fer	una	campanya	de	proximitat,	editant	alguna	
publicació	i	parlant	amb	la	gent.	
	

A	més	a	més,	el	portaveu	socialista	va	fer	diverses	preguntes:	
• Va	preguntar	 per	 la	 resolució	 d’un	problema	que	ha	 fet	 que	una	 família	 hagi	

estat	acampada	prop	d’un	mes	a	la	Plaça	de	la	Vila.	
• Va	 preguntar	 per	 l’externalització	 del	 manteniment	 de	 les	 rieres	 (servei	 que	

s’havia	 estat	 fent	 des	 de	 l’Ajuntament	 a	 través	 de	 Plans	 d’Ocupació	 i	 que	
sembla	que	l’equip	de	govern	té	pensat	treure	a	concurs).	

• Va	preguntar	per	la	possible	crema	de	20.000	tones	de	pneumàtics	per	part	de	
Ciments	Molins,	i	va	demanar	l’equip	de	govern	que	es	posicioni	en	contra.	

• Va	preguntar	per	una	sèrie	de	queixes	per	part	de	treballadors	d’una	empresa	
subcontractada	per	l’Ajuntament	que	denuncien	l’incompliment	del	contracte.	

• I	ens	vam	interessar	per	les	gestions	que	hauria	pogut	fer	l’equip	de	govern	per	
salvar	les	tres	línies	de	p3	que	es	tancaran	a	Sant	Vicenç	el	proper	curs	escolar	
(La	Vinyala,	Joan	Juncadella	i	Mare	de	Déu	del	Rocío).	Portem	mesos	demanant	
més	implicació	del	govern	municipal	en	aquest	tema.	Ara,	a	més,	contem	amb	
una	 resolució	 del	 Parlament	 de	 Catalunya	 que	 ens	 dóna	 la	 raó	 i	 que	 insta	 al	
Govern	 de	 la	 Generalitat	 a	 no	 tancar	 cap	 línia	 de	 p3	 a	 la	 nostra	 comarca.	
Malauradament,	 l’equip	 de	 govern	 no	 ha	 fet	 cap	 gestió	 per	 demanar	 el	
compliment	 d’aquesta	 resolució	 i	 sembla	 clar	 que	 ha	 llençat	 la	 tovallola	 i	 no	
defensarà	que	no	es	tanquin	aules	al	nostre	municipi.	

	
A		més	de	la	intervenció	de	Miguel	Comino,	els	regidors	socialistes	Isidre	Bautista	i	Juan	
Ramón	Torres	també	van	preguntar	sobre	com	afectaran	les	obres	de	la	carretera	de	
Sant	Boi	a	la	ciutadania	de	Sant	Vicenç	dels	Horts	i	sobre	els	objectius	d’una	visita	feta	
per	la	Fundació	La	Caixa	a	l’Escola	de	la	Mare	de	Déu	del	Rocío,	respectivament.	
	


