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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 30 
DE GENER DE 2020 
 
 
Vacarisses, 30 de gener de 2020, essent les dinou 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 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA  
 

1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 19 DE 
DESEMBRE DE 2019. 

 
Sotmesa  a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADA NA I TRANSPARÈNCIA, 
D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES  ESPECÍFIQUES REGU LADORES DE 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE VACA RISSES, A 
ENTITATS INSCRITES AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS  I ASSOCIACIONS DE 
VACARISSES, ANY 2020. 

 
 
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 dita Ordenança 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, en l’àmbit de l’Àrea de Servei a les Persones i de l’Àrea de Serveis Territorials, 
destinades a Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, 
mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva,  per a l’any 2020,   el seu 
contingut  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 
22 de gener de 2020, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
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A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses,  les qual inclouen les clàusules 
particulars reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Servei a 
les Persones i a l’Àrea de Serveis Territorials destinades a Entitats inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses,  per a l’any 2020,  
mitjançant el procediment de concurrència competitiva. 

 
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 el Sr. Salamé qui explica que, tal com van dir a les comissions, les bases son les 
mateixes de l’any passat, només han actualitzat els nous noms de les regidories. Segueix dient 
que el fet d’haver aprovat els pressupostos al novembre permet atorgar les subvencions amb 
més temps i que les entitats en puguin disposar igualment d’aquest temps per als tràmits, 
activitats i projectes presentats. 
 
La Sra. Fuster diu que hi votaran a favor doncs, tal com ha dit el Sr. Salamé ,son les mateixes 
que l’any passat. Per tant, quan hi participaven com a equip de govern, ja estaven d’acord amb 
els criteris establerts a les bases, però diu que creuen que el que s’hauria de fer és seure amb 
les diferents entitats i donar-los informació de com arribar a tenir aquestes subvencions, quins 
tipus de projectes poden presentar i com els han d’elaborar. 
 
El Sr. Serna diu que, en la mateixa línia del que ha dit la Sra. Fuster, creuen que les bases son 
molt farragoses,  sobretot per les associacions de veïns de les urbanitzacions, tot i que el tècnic 
sempre està disposat a donar un cop de mà. També creuen important que es puguin presentar 
el mes de gener per tenir més temps de gestionar-les i pregunta com estan les justificacions. 
Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que, com no hi ha canvis, hi segueixen estan a favor. En relació al 
que han dit els altres regidors diu que és cert que hi ha associacions que no saben cap a on 
tirar i, per tant, s’han d’assessorar i intentar ajudar, fins i tot per aconseguir millors subvencions. 
 
El Sr. Salamé respon que els tècnics de l’ajuntament sempre estan disposats a explicar les 
bases i la millor manera de presentar els projectes, de fet li consta que moltes entitats venen, 
s’asseuen amb el tècnic, se’ls explica, i moltes vegades van més enllà i es comencen a 
complimentar des d’aquí. Explica que aquest és el tercer any que es fan en format electrònic, el 
que ha suposat una millora important sobretot per corregir errors , perquè abans calia tornar-ho 
a omplir tot. 
Pel que fa a les justificacions el Sr. Salamé diu que tot just les estan entregant ara. 
 
El Sr. Serna pregunta quan finalitza el termini. 
 
El Sr. Salamé respon que el dia 31 de gener.  
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Intervé la Sra. Fuster qui diu que coneix de primera ma que per part dels tècnics i tècniques es 
facilita aquesta informació i que tothom pot accedir a seure amb el tècnic, però torna a insistir 
en que això és insuficient. Afegeix que creuen que, des de l’equip de govern, s’hauria de fer 
una feina més propera per fer arribar aquesta informació, doncs quan va estar a Medi Ambient i 
Ensenyament va poder comprovar aquesta mancança, que es podria solucionar convocant 
sessions informatives per les entitats. 
 
El Sr. Salamé respon que li recullen el suggeriment i ho estudiaran, tot i que aquest any no sap 
si hi seran a temps, però si poden ho faran. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
 
1.3.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UIPV,  PER IMPULSAR MESURES 

PER MILLORAR LA SEGURETAT DELS VEÏNS I VEÏNES DE VA CARISSES. 
 
Atès l'alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l'increment dels 
robatoris i de cases ocupades en domicilis en els darrers mesos. 
 
Atès que els efectius policials que tenim assignats a Vacarisses per a la prevenció i investigació 
d'aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre 
aquest increment de robatoris. 
 
Atès que l'actual legislació i l'aplicació que en fan jutges i fiscals, no és un 
element dissuasori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat 
provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d'una societat més segura 
que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes. 
 
Atès que darrerament s'està creant una alarma social, clarament justificada per la proliferació 
de robatoris en diferents zones del municipi de Vacarisses, fins i tot alguns robatoris 
amb presència dels veïns i veïnes a dins de les seves llars, per tot l'anteriorment exposat, el 
Grup Municipal d'Uipv, proposa al ple de la corporació, l'adopció dels següents 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER.-  Mostrar la nostra preocupació per l'increment de la inseguretat ciutadana a 
Vacarisses que es concreta amb els robatoris, alguns amb força i fins i tot, alguns dels robatoris 
s'han fet amb la presència dels mateixos veïns dins del seu domicili. 
 
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat per tal que, compartint aquesta preocupació i 
d'una manera concertada amb els Ajuntaments, s'impulsin les actuacions policials necessàries i 
coordinades per resoldre aquesta problemàtica. 
 
TERCER.- Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal 
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que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les 
peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència. 
 
QUART.- Davant d'aquest augment de robatoris en domicilis del nostre municipi, fer arribar 
també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta 
preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per 
aquesta tipologia de delictes. 
 
CINQUE.- Reclamar al Govern de l'estat espanyol els més de 800 milions d'euros que es deuen 
a la Generalitat per tal que es reverteixin en una millora dels recursos materials i humans del 
cos de Mossos d'Esquadra. 
 
SISÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d'Interior, a la 
Diputació, al Govern de l'Estat, als grups del Parlament i del Congrés de Diputats, al Consell 
Comarcal, i a Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) als efectes oportuns, tot 
palesant la preocupació del nostre municipi en matèria de seguretat. 
 
SETÈ.- Donar compte dels acords a la web, al Terme i a totes les entitats i associacions de 
veïns de Vacarisses. 
 
 
El Sr. Gibert llegeix la moció i explica que amb la informació rebuda per part del Sr. Alcalde 
relativa a l’augment de robatoris els ha semblat adient presentar aquesta moció, doncs son 
conscients dels recursos de la Policia Local de Vacarisses i entenen que fan el que poden, però 
s’ha d’anar més enllà i a nivell d’ajuntament fer les pressions que calgui a les administracions 
de la Generalitat i de l’estat per aconseguir que els veïns tinguin més tranquil·litat. Afegeix que 
no volen crear cap alarma social, però és cert que a Vacarisses hi ha molts veïns preocupats 
pels darrers episodis. Per acabar demana a l’equip de govern i a la resta de grups que facin 
pinya i aprovin la moció per aconseguir que els que poden canviar aquesta situació, que afecta 
a molts municipis de Catalunya, ho facin. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que saben que des de l’ajuntament s’han començat moltes 
iniciatives noves en aquest sentit  però, com que hi segueixen havent queixes dels veïns, 
creuen que sempre està bé demanar tot el que sigui possible de cara a aconseguir més 
seguretat al municipi i, per tant, hi votaran a favor. 
 
La Sra. Fuster diu que des de Movem Vacarisses també en son plenament conscients de la 
situació i la consideren greu, doncs tenint en compte els números els robatoris s’han duplicat o 
triplicat des de fa un temps enrere, però les propostes que fa U.I.P.V. en la seva moció no son 
la via per poder fer front a una millor seguretat a Vacarisses. Diu que estan d’acord en fer 
pinya, com ha dit el Sr. Gibert front aquest situació i, de fet , ja s’està fent, però creuen que la 
moció recull qüestions que van més enllà, per exemple quan es parla d’endurir les penes, i que 
ells no son especialistes en això. A més el seu partit polític sempre ha defensat un dret penal 
preventiu, no repressiu, i creuen que no necessàriament amb l’enduriment de les penes 
s’aconsegueixen resultats. 
Per altra banda diu que on ells entenen que s’han de destinar recursos és a nivell social, i fer 
veure la tipologia dels motius pels quals s’estan produint aquests robatoris i treballar en 
aquestes àrees. També diu que no creuen que reclamar a l’estat que ens facin efectius els 
diners que deuen a Catalunya sigui la via adequada per a que aquests mitjans repercuteixin als 
Mossos d’Esquadra, doncs sí que és cert que han d’exigir al govern de la Generalitat que hi 
hagi més efectius per fer front a la vigilància i als robatoris, però pels diners que es puguin o no 
deure per part de l’estat caldrà veure les prioritats. 
Segueix dient que creuen que la moció fa una lectura de portes enfora i no creuen que sigui 
l’adequada. Diu que exigeixen al govern que es treballi des de Vacarisses i, en aquest sentit,  
igual que s’han instal·lat recentment càmeres de seguretat, s’han de mirar que hi hagi efectius i 
recursos, tan de temps com de diners, per veure com es fa la lectura d’aquestes càmeres, 
doncs poden fer pressió front els robatoris, però cal estudiar-les i comprovar si els vehicles que 
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passen per determinades zones son habituals o no, etcètera, i per a això cal temps i diners. Diu 
que també és efectiu que els cossos que treballen es facin visibles a la població , i la ciutadania 
tingui la sensació de que Vacarisses és una localitat vigilada i que doni una certa seguretat. 
Afegeix que també es podrien donar més eines de formació i informació a veïns i veïnes de 
com afrontar una situació així. Per acabar diu que s’abstindran. 
 
La Sra. Miranda diu que, evidentment,  a tots els preocupa l’augment de robatoris a Vacarisses 
i, especialment,  l’augment d’aquests  poden ser deguts a les condicions socials dolentes que 
estan vivint, la manca de llocs de feina dignes que generen problemes econòmics.... Segueix 
dient que els partits que els representen treballen al Parlament i al Congrés i treballen per la 
seguretat ciutadana, i és per això que ells votarien a favor de la moció si es retirés el tercer 
acord, doncs les lleis es proposen al Senat, s’aproven als congressos i la justícia les aplica. 
Afegeix que consideren que ells no han de dir a Fiscalia ni al Tribunal Superior com han de fer 
la seva feina. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que estan d’acord en la moció en general, però vol comentar els 
punts en els que no estan d’acord. Pel que fa a l’exposició de motius diu que estan totalment 
d’acord amb el primer punt, però no amb el segon, doncs no creu que els efectius que tenen a 
Vacarisses siguin insuficients, doncs encara que en tinguessin el doble no hi hauria prou per 
cobrir el territori de Vacarisses. Segueix dient que estan d’acord amb que cal formació, però les 
mateixes entitats públiques, tant de Barcelona com de Madrid, no son capaces de fer-ho, per 
tant difícilment des de l’ajuntament de Vacarisses es podrà fer res.  
Per altra banda diu que, tal com portaven al seu programa, ells estan d’acord en tenir una 
policia de proximitat que pogués estar més a prop dels veïns a cadascuna de les 
urbanitzacions, tot i que ja saben que no es pot dotar la policia de la quantitat de personal que 
es necessitaria per les 18 urbanitzacions, però si que els agradaria que es fes un pas endavant 
i es posés més èmfasi en aquest problema. Diu que estan d’acord en que s’han d’endurir les 
penes però, com ha dit la regidora del PSC, des de l’ajuntament poca cosa es pot fer. També 
diu que s’està creant una alarma social i, per aquest motiu, insten a l’equip de govern per mirar 
de pal·liar en el possible aquest problema tan angoixant que estan patint els veïns i veïnes de 
Vacarisses. 
En relació als cinquè acord, diu que es reclama al govern de l’estat que pagui el que deu, però 
també s’hauria de fer una mica d’autocrítica a la Generalitat de Catalunya que es preocupen 
més per qüestions partidistes que pels problemes dels ciutadans, i diu que aquest és un prec 
que demana que es faci arribar a la Generalitat. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que, evidentment és un problema local,  però que desborda al 
municipi, i que el problema també el tenen a Matadepera, Castellbell i el Vilar...Explica que, 
com ja saben, la partida destinada a la Policia és de les més elevades, al voltant de 750.000 € 
l’any, en un pressupost de 9.000.000 €, per tant s’hi aposta per la seguretat. Explica que s’han 
posat càmeres i que s’hi ha de treballar, però tenen una plataforma i precisament van estar 
aquí els Mossos seguint la línia d’investigació referent als robatoris. Diu que també han posat 
un policia de més, que està tot any, per tant tenen 12 agents, més els 2 caporals, per la qual 
cosa els quadrants permetran més agents al carrer. També s’està treballant en una app que 
permetrà avisar a la Policia des de el mòbil sense haver de trucar. 
Segueix dient que Vacarisses, com qualsevol municipi, té un límit perquè els recursos son els 
que son i, com ha comentat el Sr. Serna, amb 90 quilometres de carrers més els camins no es 
pot arribar a tot arreu, és molt difícil d’aturar el que els està passant amb el recursos que tenen. 
Diu que entenen el que demanen a la moció i que es la manera de fer arribar a les institucions i 
estaments la seva preocupació davant aquesta onada de robatoris que estan patint a 
Vacarisses però no estan d’acord amb l’acord tercer, tal com ha dit la Sra. Fuster, a més l’espoli 
fiscal és de 16.000 milions € ,no de 800  milions €. 
Explica que la Generalitat ha convocat 1.000 places de Mossos d’Esquadra per aquest any i 
l’any que ve s’aprovaran 1.000 més, cosa que també serà beneficiós. 



 7 

Per acabar diu que entenen el sentit de la moció però, com que hi ha punts amb els que no 
estan d’acord ,s’abstindran.  
A banda d’això vol fer un parell de consideracions, diu que en el sisè punt s’han deixat la 
Federació de Municipis de Catalunya, per si la volen afegir i en el setè punt pregunta com volen 
que ho comuniquin en el cas de que s’aprovi, si ho poden fer per correu electrònic. 
 
El Sr. Gibert respon que sí, que afegiran a la Federació de Municipis i que amb un correu 
electrònic n’hi ha prou. 
 
Adreçant-se a la Sra. Fuster, el Sr. Gibert li diu que ja saben que no estan d’acord amb els 
canvis al codi penal, però si no es prenen mesures d’una certa duresa acabaran anant a 
accions que fan molt mal sense el càstig que es mereixen.  
Afegeix que la moció l’han tret de l’ACM i que s’ha presentat a d’altres ajuntaments, per això els 
va semblar que era adient per Vacarisses, conscients de que des de l’ajuntament fa anys que 
s’aposta per la seguretat i que la Policia Local fa bé la seva feina, però quan ells demanen més 
recursos es refereixen a Mossos d’Esquadra.  
Pel que fa al tercer punt, diu que ells no diuen el que han de fer a Fiscalia, sinó que només fan 
que instar a que tinguin en compte els acords i mesures que plantegen els ajuntaments per tal 
que en prenguin consciència i, per altra banda, donar la imatge a la població de Vacarisses de 
que a l’ajuntament tots son conscients del problema i hi treballaran tots a una per aconseguir 
almenys minimitzar aquesta situació. 
Per acabar diu que si tira endavant estaran satisfets. 
 
 
Es sotmet a votació amb l’afegit de la FMC i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR  x  x  x  

EN CONTRA       

ABSTENCIONS   x  x        x 

 
 
 
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, DE REBUIG A LA 

RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL  M.H. 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPU TAT ORIOL 
JUNQUERAS. 

 
 
El passat divendres dia 3 de gener de 2020,  en un acord, la Junta Electoral Central pretén 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi 
sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de 
Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina 
tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius 
de cessament del President del nostre país. 
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol 
Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut 
recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 



 8 

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a 
la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part 
d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret 
d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una 
solució política al procés. 
 
 
És per això, que el Grup Municipal ERC-AM, proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la 
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva 
credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com el Reglament del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició 
d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que 
hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en 
data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol 
Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el 
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des 
del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels 
eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. 
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la 
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític. 
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SISÈ.-Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre 
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
SETÈ.-Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis 
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a conèixer el contingut 
d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que es creguin 
oportuns. 
 
 
 
Intervé el Sr. Salamé per explicar que, abans de començar el ple, el Sr. Secretari els han fet 
arribar una còpia de la moció, perquè amb els canvis polítics d’un dia per l’altra el redactat 
havia quedat desfasat, i per tant l’han adaptat a la moció que avui s’ha aprovat al ple de la 
Diputació.  
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El Sr. Secretari explica que a la Junta de Portaveus ja es va dir que hi haurien uns canvis però 
no es van determinar exactament, i per no haver de votar la primera i entrar ara al debat dels 
canvis ho han fet així. 
 
El contingut de la moció amb els canvis es la que es transcriu literalment a continuació: 
 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM ,DE REBU IG A LA RESOLUCIÓ DE 
LA JUNTA ELECTRORAL CENTRAL I EL TRIBUNAL SUPREM RE SPECTE EL M.H. 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPU TAT ORIOL JUNQUERAS 
 
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar que 
l’eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que hauria 
d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó. El dia 9, el 
Tribunal Suprem ha decidit fer cas omís a la sentència del TJUE, i dictamina que Oriol 
Junqueras no té immunitat i que per tant no pot ser eurodiputat. 
 
La Junta Electoral Central, en una decisió ratificada el dia 10 de gener pel Tribunal Suprem, 
pretén també executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat 
no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de diputat electe del 
Parlament de Catalunya. 
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina 
tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius 
de cessament del president del nostre país. 
 
Aquestes resolucions s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que 
pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol 
fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Els Ajuntament catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al 
costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una 
solució política al procés. 
 
És per això, que el Grup Municipal ERC-AM, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 
 PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem per la qual 
s’intenta executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya. 
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del Tribunal suprem, que 
fent cas omís al TJUE, que nega la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat que la 
recent sentència del TJUE dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, 
tindria immunitat parlamentària. 
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el 
proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des 
del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com dels 
eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 



 10 

QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. 
S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la 
societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític. 
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels 
exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre 
futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
SETÈ.- Demanar al Parlament Europeu que respecti els drets polítics d’Oriol Junqueras i faci 
complir la sentència del TJUE. 
 
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu i a les entitats 
municipalistes de Catalunya. 
 
 
El Sr. Salamé diu que l’esperit de la moció és el mateix, el rebuig contra una entitat 
administrativa, no judicial, que està inhabilitant uns representants que ha escollit el poble de 
Catalunya, tant l’eurodiputat Oriol Junqueras com el president de la Generalitat. A continuació 
diu que no llegirà la part expositiva però si que vol remarcar l’últim paràgraf que diu “els 
ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat 
de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució 
política al procés”. 
 
Seguidament llegeix els acords de la moció. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que hi votaran en contra, tot i que sabien que hi hauria alguna 
modificació, però no que aquesta part s’eliminés del tot, però que en tot cas acataran el que 
digui qualsevol Tribunal o la Junta Electoral Central. 
 
La Sra. Fuster diu que la situació política canvia d’un dia per l’altre, però des de Movem ja han 
dit reiteradament que l’única solució per posar fil a l’agulla a la problemàtica de Catalunya és 
seure, dialogar i negociar, almenys des de l’estat aquesta és la feina que s’està fent i per la 
qual s’hi aposta. Adreçant-se a l’equip de govern, com a membres d’Esquerra Republicana, els 
diu que s’hi s’ha d’apostar pel dret a decidir ho faran, però el que no es pot fer és donar tantes 
voltes i perdre molt de temps com han fet tots aquests anys, perdre molts recursos i jugar amb 
els pressupostos de la ciutadania. 
Per acabar diu que hi votaran a favor perquè el que volen és harmonia, que la situació avanci i 
no posar pals a les rodes. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que es van preparar el debat de l’anterior moció, però com que el 
redactat ha canviat tant, ara ja no té sentit. De totes maneres diu que ells sempre han estat 
d’acord amb el dret a decidir, però la majoria dels punts de la moció els haurien de matisar, i és 
per aquest motiu que s’abstindran. 
 
El Sr. Gibert diu que els canvis d’última hora son prou importants, han tret l’acta de diputat al 
mateix president de la Generalitat, el que ha suposat el trencament definitiu del govern i la 
posterior convocatòria d’eleccions. Pel que fa als punts de la moció diu que, com ja han dit 
altres vegades en mocions amb acords semblants, estan d’acord amb el dret a decidir, amb 
reclamar la llibertat dels presos polítics empresonats d’una manera injusta i amb el que ha 
passat amb l’eurodiputat Oriol Junqueras. Els sembla molt sorprenent com està funcionant la 
justícia a Espanya que ja no la controla el govern de l’estat sinó altres forces.  
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Segueix dient que hi votaran a favor, però quan es parla de la nova etapa de diàleg amb el 
govern de l’estat està per veure, doncs el Sr. Pedro Sánchez ja ha posposat avui mateix la 
reunió pactada amb ERC fins després de les eleccions, el que denota poca voluntat de diàleg 
quan només començar trenca el pacte més important amb ERC per aconseguir la Presidència 
d’Espanya. 
Per acabar diu que no voldria que els d’ERC es sentissin defraudats, però creu que el govern 
del Sr. Sánchez una vegada més els enganyarà. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que el Sr. Trapero està acusat i no n’estan parlant i, com a Cap dels 
Mossos que va ser ,creuen que per part dels ajuntaments també faltaria una moció a favor d’ell, 
doncs no es mereix la situació que està vivint. 
 
El Sr. Alcalde diu que si els sembla bé podrien fer-ho un cop hi hagi sentència. Afegeix que 
emplaça al PSC i a Movem, que formen part del govern de l’estat, a seure i a parlar. 
La Sra. Fuster diu que hi son tots. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell està molt content de que Podem hagi entrat per fi a un govern, perquè 
ara evidentment hi haurà responsabilitats,  i aquesta és la primera, per això els ha demanat que 
facin arribar a les direccions dels seus partits que l’única manera d’entendre’s és seure i parlar i 
respectar el que votin les majories. 
 
La Sra. Fuster insisteix que ERC també hi ha sigut i han estat d’acord en que això es tiri així 
endavant, per això diu que hi son tots. 
 
El Sr. Alcalde diu que estan a govern i tenen responsabilitats  
 
La Sra. Fuster diu que així ho farà de part seva. 
 
El Sr. Alcalde diu que el que és evident és que hi havia un acord que de moment sembla que 
no es complirà,  i Podem està al govern. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR    x x  x 

EN CONTRA          x  

ABSTENCIONS       x x     

 
  
 
 
2.- SOBREVINGUTS  
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 I 23 DE DESEMBRE D E 2019, EL 2, 8, 13 i 
20 DE GENER DE 2020. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions relacionades de les quals s’ha fet la entrega de la 
minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
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3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 449/2019, de 13/12/2019, al 472/2019, de 
2/01/2020, i de l’1/2020, de 3/01/2020, al 25/2020, de 20/01/2020), (Medi Ambient i 
Responsabilitat amb l’Entorn, del 34/2019, de 20/12/2019, al 35/2019, de 23/12/2019, i de 
l’1/2020, de 17/01/2020, al 3/2020 de 20/01/2020), (Obres i Serveis, el 58/2019, de 
18/12/2019, i de l’1/2020, de 7/01/2020, al 6/2020, de 22/01/2020), (Sanitat, Tinença 
Responsable i Benestar Animal, el 28/2019, de 9/12/2019, i l’1/2020, de 20/01/2020), 
(Urbanisme, el 105/2019, de 19/12/2019, i de l’1/2020, de 2/01/2020, a l’11/2020, de 
22/01/2020), (Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, el 12/2019, de 
18/12/2019), (Esports, el 28/2019, de 18/12/2019), (Educació, el 45/2019, de 18/12/2019, 
i de l’1/2020, de 13/01/2020, al 2/2020, de 15/01/2020), (Acció Social, del 89/2019, de 
20/12/2019, al 93/2019, de 30/12/2019, i de l’1/2020, de 9/01/2020, al 6/2020, de 
23/01/2020), (Mobilitat Territorial, l’1/2020, de 13/01/2020), (Innovació, Comunicació i 
Eficiència Energètica, de l’1/2020, de 15/01/2020, al 3/2020, de 20/01/2020), 
(Organització Interna, el 13/2019, de 13/12/2019, i l’1/2020, de 13/01/2020). 

 
 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENER AL DE POLÍTICA 
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLI MENT DE LA LLEI 
15/2010, RELATIU AL QUART TRIMESTRE DE 2019.  

 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2019. 
 
 

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

FONAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
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- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article  4 de la Llei 15/2010, disposa: 

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 4at trimestre de l’any 2019 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
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4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui informa que des de l’equip de govern volen donar suport a la 
vaga general convocada a Euskal Herria. 
Per altra banda informa que l’atur a Vacarisses és d’un 10,8 %, ha baixat en 16 persones i es 
situa una mica per sota de la mitjana de la comarca i de Catalunya, però diu que tot i així cal 
seguir treballant en la bona direcció. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui, en relació a la reunió per parlar de les millores del “porta a porta”, diu 
que ja fa dies que en parlen però no proposen una data,i demana que es posi data. 
 
El Sr. Alcalde diu que poden posar dues dates i triar-ne una, que per ells no hi ha cap 
problema. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, adreçant-se al regidor d’Obres i Serveis, li pregunta si s’ha 
fet alguna revisió dels carrers del Ventaiol després de les pluges i, si s’ha fet, quin tipus 
d’actuació s’ha previst al respecte. Per altra banda també li pregunta per la Deixalleria, doncs 
en l’exercici anterior hi havia diners destinats però no s’ha fet res i tenen encara uns 
contenidors mal ubicats que estèticament no queden bé i a més entorpeixen la circulació. 
Afegeix que tampoc han sabut res mes de l’espai de reutilització, de l’obertura per les tardes. 
Demana al regidor que s’aposti per la Deixalleria tal com va fer Movem quan eren a govern, 
doncs és el compromís que deuen als vilatans i vilatanes, una deixalleria que acabi de 
completar bé el sistema de recollida “porta a porta” doncs, a part de 4 cartellets horrorosos que 
s’han posat a la part de dalt, no s’hi ha fet res dels estudis fets i del que van deixar preparat. 
També al regidor de Medi Ambient li pregunta si s’ha convocat la comissió pel seguiment del 
CTR. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta pel retorn econòmic del “porta a porta”, donat que encara 
no saben de quin import es tracta, doncs de 400.000 € van passar a 150.000 € i no els han 
presentat números. Afegeix que, tal com ha dit la regidora de Ciutadans, s’han de seure per 
parlar de les millores del “porta a porta” ,però ells van demanar que primer volien conèixer els 
números del retorn, doncs és un dels elements essencials per veure si amb això es pot 
avançar. 
Per acabar, en relació a les càmeres de seguretat, la Sra. Fuster pregunta si estan operatives o 
no, i si hi ha posat mitjans. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a la comissió de seguiment de l’abocador, explica que es 
van reunir amb la Federació de Veïns de Vacarisses i ja els va informar que la convocaran en 
breu, però abans s’han de reunir amb el Sr. Tost, president de l’Agència Catalana de Residus, 
amb qui han coincidit a l’assemblea de l’Associació del Porta a Porta de Catalunya i ja han 
quedat per dins de 15 dies. Afegeix que, paral·lelament, també s’han de trobar amb el Sr. 
Grinyò per parlar sobre el tancament de l’abocador i sobre propostes del CTR, del retorn i de 
l’espai que queda a la part de baix de l’abocador,  i serà un cop que tingui tota aquest 
informació que convocarà la comissió de seguiment de l’abocador. 
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La Sra. Fuster demana que els informin de tot prèviament. 
 
El Sr. Alcalde diu que sí, que a mida que tingui informació els anirà informant. 
 
Pel que fa als números del retorn del “porta a porta” el Sr. Alcalde diu que, com ja li va dir 
l’última vegada, els hi farà arribar perquè ja estan fets. 
 
Per altra banda, en relació a les càmeres, el Sr. Alcalde informa de que se n’han posat 6, se 
n’han de posar 2 més i hi ha 30.000 € més per posar-ne més. Afegeix que, evidentment, s’hi 
està treballant, com ja ha comentat abans els Mossos van estar aquí treballant en la 
plataforma, que funciona de diferents maneres, fins i tot hi ha un sistema automàtic que fa 
saltar una alarma quan detecta alguna matricula de les introduïdes.  
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació als carrers del Ventaiol explica que, com ja saben, 
tenen un conveni amb Asfaltos del Vallès, i que destinaran una quantitat de metres quadrats 
d’asfalt a varis carrers del Ventaiol doncs, en alguns carrers com el del Congost, el del Besós  i 
el Terri,  la necessitat d’actuació és bastant urgent. Explica que ja han parlat amb l’Agrupació 
de Propietaris i amb la Federació d’Associacions de Veïns i ja s’hi està treballant per fer les 
millores corresponents. 
En relació a la deixalleria explica que els van concedir una subvenció de 20.000 € pel tema de 
les aigües i per l’espai de reutilització, doncs primer s’haurien de fer les obres per posteriorment 
poder començar amb les millores. Afegeix que s’han endarrerit una mica per problemes de 
personal de la regidoria, baixes, vacances de Nadal...., però espera que en poques setmanes 
es comencin a veure canvis. En relació als contenidors apilats que ha comentat la Sra. Fuster 
diu que estan mirant quines opcions tenen per treure’ls d’allà el més aviat possible, sobretot 
abans de les obres. Pel que fa a l’horari de les tardes diu que ja han fet números, però n’han 
d’acabar de parlar i gestionar,  i pensaven fer-ho quan es reuneixin per parlar del “porta a porta” 
perquè va una mica relacionat. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui insisteix en la neteja de la vorera de la carretera d’Olesa, doncs 
tot i que ho demanen reiteradament no es fa la feina. 
 
El Sr. Alcalde respon que es va fer, però torna a estar malament. 
 
El Sr. Serna diu que no s’ha fet, que potser s’ha fet en algun lloc puntual però la vorera no s’ha 
netejat. Per altra banda el Sr. Serna pregunta qui està fent les visites a la nova cel·la de 
l’abocador. 
 
El Sr. Alcalde respon que ho fa la mateixa persona de sempre. 
 
El Sr. Serna pregunta amb quina periodicitat s’està fent.  
 
El Sr. Alcalde respon que no ho sap, que ja li ho preguntarà. 
 
El Sr. Serna demana poder assistir a alguna d’aquestes visites. 
 
El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap problema, que també hi ha d’anar el president de la 
Federació de Veïns i algú altre, i que ja parlaran amb el tècnic dilluns i li ho diran. 
 
El Sr. Serna també pregunta per les mesures de l’informe ambiental, si saben quantes s’han 
implantat i quantes estan per implantar.  
 
El Sr. Alcalde diu que de memòria no li sap dir, però ja s’ho mirarà i ja li farà arribar.  
 
El Sr. Serna també pregunta si tenen data d’inici de les obres per la instal·lació de la caldera de 
biomassa del poliesportiu. 
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El Sr. Alcalde respon que no tenen data perquè l’obra no està adjudicada. 
 
Per acabar el Sr. Serna pregunta per la resposta a les al·legacions del projecte d’urbanització 
de La Creu. 
 
El Sr. Casas respon que fa una setmana que els va arribar l’informe d’al·legacions, i el proper 
dilluns es reuniran amb els arquitectes i enginyers per començar a donar resposta a aquestes 
al·legacions i posterior modificació, si s’escau, dels projectes. 
En relació a la carretera d’Olesa el Sr. Casas diu que realment està força malament, sobretot 
després de les últimes pluges. Explica que es va fer una petita actuació per part de la Diputació 
a finals d’any i la intenció era poder continuar, però les tempestes ho van endarrerir tot. Afegeix 
que, a part de les tasques de la Diputació, ells estan mirant de fer la neteja de la vorera i 
sobretot buscar la solució definitiva, perquè moltes pedres cauen de parcel·les privades que 
s’hauran d’arreglar. 
 
El Sr. Alcalde diu que tenen raó, però quan la neteja dura molt poc i creuen que també son els 
veïns els que s’han de preocupar de fer murs de contenció o sempre estarem igual. Explica que 
quan governava la Sra. Sánchez havien anat a Diputació a demanar que fessin un muret, però 
la Diputació els va dir que la vorera no era el seu àmbit, només la carretera, a més la diputació 
ja els va dir que el problema és dels veïns que en determinats llocs haurien de fer murs, doncs 
tenen les tanques a dalt quan el seu terreny arriba fins a baix. Segueix dient que és un 
problema i un perill perquè moltes vegades les esllavissades van a parar a la carretera. 
 
El Sr. Serna diu que el que també és perillós és que els vianants han de baixar a la vorera, per 
tant els demana que sigui l’ajuntament el que faci alguna actuació a la carretera, encara que 
només sigui una vegada, perquè no ho han fet cap vegada en 5 anys. 
 
El Sr. Alcalde respon que després de les darreres pluges vol agrair als voluntaris de l’ADF i de 
Protecció Civil perquè sense ells no se n’haguessin sortit com van fer, hi va haver moltes 
incidències a la carretera dels Caus, a l’Avinguda de Vacarisses, a la Coma.... també agraeix la 
seva feina a la brigada i a la policia. Afegeix que, a hores d’ara, encara queden molts carrers 
plens de pedres i esllavissades.... 
 
Per acabar el Sr. Serna torna a insistir en la informació de l’abocador i en poder assistir a una 
visita amb el tècnic. 
 
Pren la paraula la Sra. Moreno qui, adreçant-se al Sr. Casas i en relació als últims fets del Club 
de Patinatge pregunta com està el tema, si ho faran a nivell d’altres ajuntaments i clubs. 
 
El Sr. Alcalde respon que es va demanar que de moment no diguessin res.  
 
La Sra. Moreno diu que és un tema que el sap tothom. 
 
El Sr. Alcalde diu que a la Junta de Portaveus es va informar de tot el que sabíen i de les 
accions que pretenien fer,  i els van demanar que sobretot no diguessin res. 
 
Per altra banda la Sra. Moreno pregunta a la regidora de Politiques de Gènere si tenen algun 
protocol per aquests casos i com s’hauria d’actuar, i si ho estan seguint. 
 
La Sra. Carbó respon que els protocols que hi ha no son a nivell de Vacarisses, sinó del 
Consell Comarcal, i pel que fa a situacions d’abusos sexuals no hi ha gran cosa, sinó que son 
més adreçats a polítiques en general. Afegeix que tenen pendent de fer un protocol per 
situacions d’aquest tipus a Vacarisses, però encara no han començat. 
 
La Sra. Moreno diu que entén que si el Club o algú demana ajut deuen tenir recursos. 
 
La Sra. Carbó respon que, efectivament ,si es posen en contacte amb el Consell Comarcal, 
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tenen suport psicològic, jurídic...però un protocol com a tal no hi és. 
 
Intervé el Sr. Boada qui pregunta en quin concepte es fan els pagaments plurianuals de la 
caldera de biomassa. 
 
El Sr. Secretari respon que es fan pagaments per diferents conceptes, per una banda el 
manteniment i el subministrament de l’estella i per l’altra l’execució de l’obra. 
 
El Sr. Boada diu que no ha vist el projecte i pregunta si venen reflectits els pagaments que 
s’han de fer cada any. 
 
El Sr. Secretari explica que el sistema és el de qualsevol contractació de serveis, encara que 
sigui per 5 anys no es plasma tot al projecte, sinó que es paga en funció del servei prestat, però 
la llei de contractació obliga a posar que el que depèn d’exercicis posteriors quedarà 
condicionat a l’existència de crèdit. 
 
El Sr. Boada diu que, com altres vegades, no li quadren els números, demana que es repassin 
les sumes. 
Per altra banda el Sr. Boada pregunta si l’abocador ja tenen l’autorització ambiental, perquè ha 
vist que el dia 13 van entrar la proposta, el mateix dia l’enginyer va fer l’informe i el 16 es va 
aprovar a la comissió. També pregunta quina és aquesta cel·la de la que parlava el Sr. Serna. 
 
El Sr. Serna diu que es tracta d’una cel·la nova que està al costat dels difusors. 
 
El Sr. Alcalde respon que allà hi estan treballant i l’inspector ha d’anar-hi, però no té tan clar 
que sigui una cel·la nova. 
 
El Sr. Serna diu que ell sí que ho té clar. 
 
El Sr. Boada diu que és per aquest motiu que ell pensava que ja tenien l’autorització, i els 
recorda que els va proposar que poguessin seure i parlar-ne abans de la Junta. 
 
El Sr. Alcalde diu que un cop hagi estat amb el Sr. Grinyó, amb el Consorci, i tingui la 
informació, seuran tots per parlar-ne. 
 
El Sr. Boada diu que encara no han desembussat l’embornal que va demanar del polígon, i si 
s’ha fet torna a estar igual. 
També pregunta si ja funciona el comptador nou. 
 
El Sr. Casas respon que Endesa ja està a punt de fer l’escomesa, però encara no ho ha fet. 
 
Intervé el Sr. Gibert per dir que s’han assabentat de que a Vacarisses tenen un percentatge d’ 
abandonament dels estudis a partir de l’ESO dels més elevats de la comarca, concretament un 
29 % dels estudiants, i pregunta si s’ha pres alguna mesura d’àmbit de Consell Escolar per fer 
un estudi dels motius d’aquesta situació. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral qui explica que demà parlarà amb la Directora de l’Institut, perquè 
ella té unes dades que no tenen res a veure amb les dades publicades, que son les del 
Departament. Segueix dient que la Directora està molt enfadada perquè diu que les dades no 
son correctes i ho pot demostrar. 
 
El Sr. Gibert diu que li estranya que el Departament tingui dades incorrectes.... 
 
El Sr. Alcalde explica que també hi ha nois i noies matriculats en estudis no oficials i, per tant, 
el Departament no les recull. Posa d’exemple tots els que tenen matriculats a l’escola d’adults, 
que estan fent un curs per poder incorporar-se de nou als estudis i surten a l’estadística, quan 
no haurien de ser-hi. 
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La Sra. Moral explica que la directora de l’Institut es va posar en contacte amb el Departament 
per demanar quines dades havien agafat per fer la notícia i  Inspecció d’Ensenyament li va 
donar les dades i la directora ha corroborat família per família per saber si els alumnes dels que 
han agafat les dades han seguit estudiant o no, i suposa que això és el que li vol explicar demà. 
 
El Sr. Gibert diu que quan veus la notícia és sorprenent, sobta i et sap greu perquè amb l’esforç 
que es fa a nivell educatiu, els recursos que es dediquen des del propi ajuntament per treballar 
per l’Educació....per tant, si realment fos així, almenys per part de l’institut hi hauran de posar 
mà per no arribar a aquests percentatges. 
 
Intervé el Sr. Boada per agrair a la regidora que els fes arribar la informació sobre el cost de les 
escoles bressol. 
 
El Sr. Gibert pregunta a la Sra. Moral com està funcionant el servei de menjador escolar. 
 
La Sra. Moral respon que en principi funciona força bé, si hi ha alguna cosa és molt 
puntualment. Afegeix que segueixen anant a la cuina un cop al mes per comprovar que es 
compleix tot el que es va establir i no els ha arribat cap queixa greu. 
 
El Sr. Gibert pregunta si s’està treballant pel nou concurs per tal que el curs vinent es gestioni 
des de l’ajuntament com es feia abans o si l’AMPA se’n vol fer càrrec. 
 
La Sra. Moral respon que no els ho han preguntat perquè la voluntat del govern és gestionar-lo 
des de l’ajuntament, doncs s’ha de tenir en compte que les AMPA de Vacarisses son molt 
petites. 
 
El Sr. Gibert diu que ara mateix igualment ho gestiona l’ajuntament, perquè l’AMPA només hi 
va  signar. 
 
La Sra. Moral respon que és així, però que l’AMPA segueix tenint el neguit i patint perquè la 
responsabilitat és seva. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja saben que no ho volen portar. 
 
El Sr. Gibert diu que és cert, que ja ho sap per quan ell va ser regidor. 
 
Per altra banda, el Sr. Gibert pregunta si aquest any no s’ha fet el Juguem per Nadal. 
 
El Sr. Alcalde respon que no s’ha fet en el format que es feia fins ara, perquè per dates queia 
molt malament i es va decidir fer activitats de matí i tarda a la biblioteca i d’altres espais per 
suplir el Juguem, però hi segueixen apostant i l’any vinent es farà. 
 
El Sr. Gibert diu que el sistema es va iniciar quan ells estaven a govern i el valoraven molt 
positivament. Per tant els demana que no deixin de fer-ho. 
Per acabar el Sr. Gibert diu que ja es va queixar de que els aparcaments del carrer de 
l’Esglèsia, on hi ha l’estanc, estan pintats al revés i hi ha molta dificultat per sortir quan hi ha els 
3 cotxes aparcats, demana que ho tornin a repintar en la direcció correcta. 
 
El Sr. Alcalde respon que recullen el prec. 
 
Essent les vint hores i vint-i-tres minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva 
 
 
 EL PRESIDENT,     EL SECRETARI, 
        Antoni Masana i Ubach                                                     Joan Amengual i Tomé 


