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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 25 
DE JUNY DE 2020 
 
 
Vacarisses, a 25 de juny de 2020, essent les 19:00 hores  del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb el resolt 
per Decret de l’Alcaldia núm. 157/2020, d’10 de juny,  i a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió ordinària del Consell 
Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a 
l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors 
 
 
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 dona fe de l'acte. 
 
 
Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 
 

 
 

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 28 DE 

MAIG DE 2020 . 
 
 
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 DE L’ALCALDIA PER L’APROVACIÓ INICI AL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020.   

 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 27 de novembre de 2019, va aprovar 
inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici del 2020, per un import de 
9.361.940,75 euros, el qual va esdevenir aprovat definitivament, el 31 de desembre de 2019,  
amb caràcter automàtic desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública sense 
que es presentes cap reclamació o al·legació. 
 
Tot i que en data 30 de gener de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar les 
Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions a les entitats inscrites al 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, i que són objecte de la convocatòria 
els diferents projectes que es portin a terme en el municipi de Vacarisses per les Entitats i AAVV 
inscrites al Registre d’entitats, alguns no es podran realitzar per la actual situació del COVID-
19. Per aquest motiu s’ha resolt l’anul·lació de diferents convocatòries de subvencions que a 
continuació es detallen. 
 
El Decret de la Regidora de Joventut número 005/2020, de data 08 de maig resol  anular i 
deixar sense efecte la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses  en l’àmbit de la Joventut, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions de Vacarisses, i es pretén amb aquesta modificació destinar 2.000,00 euros per 
subvenció nominativa a l’Associació AEIG, que destinaran a  ajudar a les famílies a pagar la quota 
de les inscripcions al CAU. 
 
El Decret de la Regidoria de Participació Ciutadana i transparència número 006/2020 de data 8 de 
maig es resolt anular i deixar sense efecte les corresponents convocatòries aprovades i no 
publicades, per no poder continuar el tràmit pertinent, com a conseqüència del la Crisis 
sanitària del COVID-19, per destinar 3.300,00 a subvencions nominatives de les diferents 
Associacions de veïns, per subvencionar les despeses pròpies del seu finançament i  
manteniment, i disposar de la resta de consignació pressupostària per destinar a la compra de 
màscares o altres materials necessaris per la lluita contra el corona-virus, segons l’acord arribat 
amb les diferents entitats veïnals i la pròpia Federació d’AAVV de Vacarisses. 
 
El Decret de la Regidoria d’acció social número 035/2020, de data 05 de juny, resol anular i 
deixar sense efecte la convocatòria per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses,  en l’àmbit d’acció social, a entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions de Vacarisses. En aquesta proposta es destina l’import de 1.200,00 a consignar 
pressupostàriament com subvenció nominativa per l’Associació de Càritas Vacarisses, per 
destinar-los al projecte de menjador social de Caritas i l’import restant restarà pressupostàriament 
disponible.  
  
La dotació pressupostària per transferències corrents de la regidoria de Turisme, Comerç i 
Consum destinades a les Entitats de Vacarisses, es destina en la seva totalitat a dotar 
pressupostàriament per subvenció nominativa a l’Associació de Comerciants de Vacarisses. 
 
La dotació pressupostària de la regidoria de Cultura per transferències corrents a entitats, es  
d’import total de 16.554,00 euros, dels quals es destinaran 12.000,00 € per subvencions a 
entitats per concurrència competitiva, 1.000,00 euros es destinaran a subvencions nominatives 
per l’entitat de Moto Clàssic de Vacarisses, per la celebració del seu 30è  Aniversari, i restant 
disponible pressupostàriament la resta d’import. 
 
Pel que fa a les Regidories de Medi Ambient, Ensenyament i Esports, continuaran amb el 
procediment ja iniciat, d’atorgament de subvencions per despesa corrents a entitats en la 
modalitat de concurrència competitiva.  
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Que tal i com preveu l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i article 67.1 del seu reglament, es poden concedir les subvencions  de manera 
directa, sempre i quan figurin nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Vist que tanmateix l’article 10.1.a)  de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, estableix que les subvencions podran atorgar-se directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits 
aprovades pel Ple.  
 
Vist que l’article 125.2 a) del Decret 179/95 pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals, preveu que les subvencions poden atorgar-se directament quan 
estiguin previstes singularment en el pressupost de l’ens. 
 
Vist que a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal  es reconeix el dret a rebre ajudes 
econòmiques i utilitzant els mitjans públics municipals a les entitats ciutadanes inscrites al 
Registre d’Entitats segons s’assenyala a l’article 65. 
 
Atès que en el Registre d’Entitats hi figuren inscrites, entre d’altres, les següents:  

  
 Moto Clàssic Vacarisses 
 AAVV La Coma 
 Agrupación de Propietàrios del Ventayol 
 AAVV de l’Eixample 
 AAVV Torreblanca 
 AAVV Can Serra 
 AAVV Els Caus 
 AAVV Carena Llarga 
 AEIG Vacarisses 
 Associació de Comerciants de Vacarisses 
 Càritas 

 
Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de data 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local,  atribueix al Ple de la Corporació la competència per a la modificació  del pressupost 
General de l’Ajuntament, seguint el procediment establert a l’article 168 i 169 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004,  de 5 de març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals. 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
juny de 2020, va dictaminar ,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Aprovar  inicialment la modificació del Pressupost General de l’exercici 2020, en el 

sentit d’incloure nominativament les següents entitats ciutadanes inscrites al 
Registre d’Entitats de Vacarisses, així com modificar les consignacions 
pressupostàries indicades i pels imports que s’hi assenyalen a continuació: 

BAIXES  
 

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT 

231 48004 Transferències corrents a Entitats 1.200,00 € 

330 48000 Transferències corrents a Entitats Juvenils 3.000,00 € 

334 48000 Transferències corrents a Entitats Culturals 1.000,00 € 

430 48000 Transferències corrents de Comerç 800,00 € 

924 48000 Transferències corrents de Participació 3.300,00 € 

TOTAL  9.300,00 € 
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ALTES  
 

PARTIDA  CONCEPTE IMPORT 

231 48070 Càrites Vacarisses 1.200,00 € 

330 48071 AEIG  Vacarisses 3.000,00 € 

334 48072 Moto clàssic Vacarisses 1.000,00 € 

430 48073 Transferències corrents de Comerç 800,00 € 

924 48074 AAVV La Coma 412,50 € 

924 48075 Agrupación Propietarios del Ventayol 412,50 € 

924 48076 AAVV L’Eixample 412,50 € 

924 48077 AAVV Colònia Gall 412,50 € 

924 48078 AAVV Torreblanca I 412,50 € 

924 48079 AAVV Can Serra 412,50 € 

924 48080 AAVV Els Caus 412,50 € 

924 48081 AAVV Carena Llarga 412,50 € 

TOTAL  9.300,00 € 

 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del R.D. 500/90, de 

20 d’abril , en relació amb l'art 169,1 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març,  l’acord anterior, 
juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat al 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.  La 
Modificació de crèdits per transferències es considerarà definitivament aprovada, 
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 de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
QUART.-  Comunicar el present acord als interessats. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que aquesta proposta ja la van comentar a comissions i ara només vol 
destacar el gest que han fet les associacions de veïns de no optar a les subvencions per fer les 
seves festes majors, diners que aniran a comprar material per la lluita contra la covid-19. 
Segueix explicant que hi ha una serie d’entitats que van considerar que sí que havien de rebre els 
diners, per exemple el Moto Clàssic de Vacarisses que aquest any celebren el seu trentè aniversari 
i els van fer una proposta de cara al setembre que,  amb totes les mesures de seguretat, pensen 
que es pot fer. També les associacions de veïns que tenen un local rebran una part de la 
subvenció per tal que puguin gestionar les assegurances o el que puguin. 
 

Intervé la Sra. Fuster, qui comenta que aplaudeixen el fet que entitats i associacions de veïns 
vulguin destinar aquestes subvencions a la lluita contra el coronavirus. En relació a l’import que es 
destina a l’associació AEIG per ajudar les famílies a pagar les quotes de les inscripcions al Cau,  
pregunta amb quins criteris es farà el repartiment doncs, evidentment, estan a favor del lleure de 
nens i nenes, però els agradaria saber com distingiran les famílies que més ho necessiten de les 
que no. 
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El Sr. Alcalde respon que el que ells fan és donar la subvenció a l’entitat i es ella la que  gestiona. 
Dona la paraula a la regidora de joventut. 
 

La Sra. Carbó explica que, efectivament, la subvenció es donarà al Cau, que prepararà un 
document detallant els criteris, però en principi aniran destinats a famílies nombroses i famílies que 
tinguin la renta per sota uns barems, que establiran amb ajuda de l’ajuntament. Afegeix que el Cau 
paga també una assegurança, i una part d’aquests diners seran per pagar-la. 
 

La Sra. Fuster diu que ho troba bé, però el que estan aprovant és el que diu literalment la proposta 
«que es destini a ajudar les famílies a pagar les quotes d’inscripcions del Cau», per tant troben bé 
que els criteris siguin els de família nombrosa i el barem per renda, però no trobarien bé que es 
destinessin indiscriminadament a qualsevol tipus de família, doncs no deixen de ser fons públics 
que han de seguir uns criteris. 
Per acabar diu que amb l’aclariment de la regidora hi estan a favor. 
 

Intervé la Sra. Miranda per dir que hi estan completament d’acord. 
 

El Sr. Serna diu que també hi estan a favor, pregunta per l’Associació de Veïns de Torreblanca II i 
la del Palà i pregunta per quin motiu no hi son. 
 

El Sr. Alcalde respon que el local del Palà és de propietat privada, i l’associació de Torreblanca II 
entén que , si no hi és, serà perquè no han volgut optar a la subvenció, doncs el criteri ha estat el 
mateix per tothom. 
 

El Sr. Serna respon que ja sap que el local del Palà és privat, però pregunta si ja no existeix una 
associació paral·lela que hi havia. 
 

El Sr. Alcalde respon que sí que hi és, però allà ja saben que al casal hi ha una associació de veïns 
i els propietaris que son els que d’alguna manera determinen cap a on va el casal, que és 
purament una entitat privada. Afegeix que fa poc s’ha fet una licitació del bar, han contractat unes 
persones que el porten i deixen entrar a tothom, socis i no socis. 
Per acabar diu que si el local acaba sent un local social, públic i obert a tothom, se’n podrà parlar. 
 

El Sr. Serna diu que hi votaran a favor. 
 

Pren la paraula el Sr. Boada per preguntar si la proposta la fan perquè les subvencions son 
directes, sinó no caldria, doncs aquests diners ja els tenien a transferències i per tant fan un canvi 
de partida. 
 

El Sr. Alcalde respon que és així. 
 

El Sr. Boada aclareix que les transferències a nivell de pressupost les tenien agrupades a una 
quantitat sense nom, i ara al posar-los nom s’han de passar per ple. Per altra banda els diners que 
sobren de Participació es destinaran a ajuts pel covid 19. 
 

El Sr. Alcalde diu que van ser les associacions de veïns les que els van dir que preferien no optar a 
les subvencions, però sí que algunes d’aquestes associacions, les que tenen local, els van 
demanar que una part de la subvenció general fos pel manteniment dels locals i així ho van fer. 
Afegeix que la concurrència competitiva s’anul.la i es fan aquestes transferències corrents directes 
a aquestes entitats en concret i no a totes. 
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Intervé el Sr. Secretari per aclarir que es van aprovar unes bases, com cada any, per atorgament 
de subvencions dins de les diferents àrees, però donada la situació esdevinguda amb la 
propagació del covid 19, moltes d’aquestes convocatòries van deixar de tenir raó de ser perquè no 
es podrien celebrar els actes pels quals anaven destinades. Les associacions van informar a 
l’ajuntament de que renunciaven a les subvencions a favor de destinar la part dels diners sobrants 
a la lluita contra el coronavirus, que son aquestes quantitats que s’han plasmat a la proposta. 
Explica que les subvencions es poden donar de dues maneres, per concurrència competitiva, 
aprovant unes bases i fent la convocatòria o bé nominativament, que és el que estan fent ara, 
aprovar una modificació al pressupost per tal que constin nominativament les subvencions que es 
donen, doncs es poden donar directament sense necessitat d’aprovar unes bases ni que hi hagi 
una concurrència competitiva. 
 

El Sr. Boada pregunta si la el traspàs de la partida de transferències, a la partida de destí es fa per 
decret d’alcaldia, doncs veu que al pressupost les quantitats d’algunes transferències eren 
superiors a les que han aplicat. 
 

El Sr. Secretari respon que la interventora no ho ha inclòs a la proposta, però l’adquisició de 
material pel covid no serà una subvenció, sinó que serà una adquisició directa per part de 
l’ajuntament, un subministrament. 
 

Intervé el sr. Gibert qui pregunta si aquest any ja no està previst obrir convocatòria per les entitats, 
doncs hi pot haver alguna entitat que hagi fet alguna despesa prèvia i ara no pogués rebre la 
subvenció. 
 

El Sr. Alcalde respon que amb les associacions de veïns ja es va arribar a un acord, però amb les 
entitats, sobretot culturals i esportives, que sí que n’hi ha amb unes despeses prèvies ,estan 
estudiant com ho poden fer. Explica que, per exemple, el futbol va començar el setembre i, per 
tant, ja es va invertir en fitxes i material i és això el que volen mirar d’ajustar. 
 

El Sr. Gibert diu que s’haurà de fer de la mateixa manera que estan fent ara, a través de 
transferències. 
 

El Sr. Alcalde respon que també es podrien aprovar bases per les entitats culturals i esportives. 
 

El Sr. Secretari explica que quan va començar l’estat d’alarma les bases ja s’havien aprovat per  
Ple, ja s’havia fet la convocatòria i només faltava la publicació d’aquesta, però alguna 
d’aquestes ja s’ha reactivat amb la publicació de la convocatòria. 
 
El Sr. Alcalde respon que efectivament és així, en el cas de les entitats esportives i culturals, 
que ja havien començat la temporada, tot i que es va aturar al febrer i les despeses no seran 
les mateixes, però algunes entitats com l’Esbart o els Geganters pot ser que reprenguin les 
seves trobades per la festa major petita a l’octubre. 
 
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        
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1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME, D’APROVACIÓ  INICIAL DE 
 L’ORDENANÇA PER INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM AMB EN ERGIA 
 FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE VACARISSES.  
 
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens locals són 
corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma l’article 19 
la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a 
partir d’energies renovables. 
 
Atesa la necessitat d’establir  una regulació municipal, partint de les previsions de la Llei del 
Canvi Climàtic, per a la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica en l’àmbit municipal i que permeti el desenvolupament de la generació elèctrica 
distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la 
generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic, i tot això oferint claredat en els 
requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte,  fou redactat 
l’esborrany del text de l’ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE VACARISSES. 
 
Mitjançant Decret del regidor delegat d’Urbanisme número 41/2020 de data 5 de març de 2020, 
es va disposar el sotmetiment a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’Ordenança 
municipal, la regulació relativa instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, 
durant un termini de 10 dies hàbils, de conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -
LPACAP-. 
 
També, i per garantir la transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica, 
l’article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix en el seu punt 1, lletra c), s’han de publicar els procediments 
normatius en curs d’elaboració, amb la indicació de l’estat de tramitació en què es troben. 
 
La memòria i el text projectat de l’ordenança esmentada van ser publicades al Portal de la 
Transparència i al portal web d’aquesta Corporació Local www.vacarisses.cat, amb data 5 de 
març de 2020. 
 
L’apartat 1 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
modificat pel RD 465/2020, de 17 de març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 
487/2020, de 10 d’abril,  pel RD 492/2020, de 24 d’abril, pel RD 514/2020, de 8 de maig i el RD 
537/2020, de 22 de maig,  diu que “1.- Es suspenen els termes i s’interrompen els terminis per 
a la tramitació dels procediments de les entitats dels sector públic. El còmput dels terminis 
s’emprendran en el moment en què perdi vigència el present real decret o, en el seu cas, les 
seves pròrrogues......” 
 
Tot i que el RD 537/2020   pròrroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 del dia 7 de juny de 2020, al 
seu article 9 prescriu que “Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis 
administratius que haguessin estat suspesos es reprendran , o es reiniciaran, si així s’hagués 
previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les 
serves pròrrogues”. 
 
El termini d’informació pública que va transcórrer fins a la declaració de l’estat d’alarma, fou de 
6 dies hàbils, compresos entre el dia 6 de març de 2020 i el 13 de març de 2020, es reprèn,  
amb l’aixecament de la suspensió,  el dia 1 de juny de 2020 i fins el 4 de juny de 2020, ambdós 
inclosos, per tal de fer efectiu el còmput de 10 dies hàbils. 
 
Com a resultat de l’expressada consulta pública prèvia, dins de l’esmentat termini no es va 
presentar cap opinió per part de ciutadans, organitzacions i associacions. 
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L’aprovació de l’Ordenança ha de tramitar-se d'acord amb el previst a l'article 178 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya,  i articles 63 a 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
l’ article 10  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública 
i bon govern, i l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 
Per l’aprovació de l’ordenança, conforme l’article 62 del ROAS, cal designar una Comissió 
d’Estudi, integrada per membres de la corporació i personal tècnic, propi o aliè. 
 
Conforme l’article 61.2 del ROAS ,  per part d’una comissió d’estudi,  creada mitjançant 
Resolució de l’Alcaldia núm. 150/2020, de 5 de juny , fou formulat en data 10 de juny de 2020, 
l’avantprojecte de l’ORDENANÇA PER INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM AMB ENERGIA 
FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE VACARISSES. 
 
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  atribueix als 
municipis la potestat reglamentària en l’àmbit de les seves competències. 
 
L’aprovació de les ordenances/reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril  
reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances/reglaments locals, així com les seves 
modificacions,  n’exigeix, si més no, l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de 
l’expedient,  i la seva l’aprovació definitiva, i es requereix el vot de la majoria simple , amb la 
publicació posterior del text íntegre de la modificació de l’ordenança/reglament. 
 
Tanmateix, en compliment de l’article 10.1.a)  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, la versió en el format originari de l 
‘Ordenança, una vegada aprovat definitivament, es farà pública al Portal de la Transparència. 
 
L’article 178.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que 
les ordenances i reglaments s’entendran aprovats definitivament amb caràcter automàtic si no 
són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb motiu del tràmit d’informació 
pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan sigui el cas). 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 17 de juny de 2020,  va 
dictaminar ,  proposo al Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment l’ORDENANÇA PER INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM 

AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE VACARISSES. 
SEGON.-  Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text de l’ordenança objecte 

de l’aprovació inicial, inserint anuncis al BOPB, al DOGC, a la pagina web 
municipal ,  a l’eTauler i al Diari Ara. L’expedient administratiu durant aquest 
període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i 
reclamacions que es considerin convenients. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
suara esmentades. En el cas que no es presentin reclamacions durant el període 
d’exposició publica, el present acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de 
resolució expressa. 

 
TERCER.-  L'aprovació definitiva de l’ordenança s'anunciarà a la Web municipal, a l’eTauler i al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província on s'hagi publicat 
íntegrament el text, el qual entrarà en  vigor quan s'hagi publicat completament el 
text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la 
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Llei reguladora de les bases del règim local.  Tanmateix, en compliment de l’article 
10.1.a) de la Llei 19/2014, es publicarà l’ordenança al Portal de la Transparència. 

 
QUART.-  Aprovada amb caràcter definitiu, la corporació municipal disposa de quinze dies 

per trametre la certificació d’acord d’aprovació definitiva de l ‘ordenança  i còpia 
íntegra i fefaent d’aquesta a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del 
Govern de l’Estat a Barcelona.  

 
Intervé el Sr.Casas qui explica que, atesa la necessitat d’establir una regulació municipal partint 
de la Llei del Canvi Climàtic i donat el model econòmic de generació elèctrica cap a un de mes 
sostenible i ecològic i també per aclarir als vilatans i vilatanes que vulguin aplicar a casa seva 
aquest tipus d'instal·lacions.  
Per acabar agraeix als participants de la comissió d’estudi les seves aportacions. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz per dir que no tenen cap consideració a fer. 
 
La Sra. Fuster explica que van participar en la comissió d’estudi, doncs entenen que és una 
peça més dins del model econòmic que volen tirar endavant, un model més sostenible i 
ecològic, a més es tracta d’una ordenança necessària per a l’autoconsum que pugui fer la gent 
de Vacarisses que s’instal.li energia fotovoltaica al domicili i, per tant , hi votaran a favor. 
 
El Sr. Serna diu que suposa que totes les aportacions que van fer en el seu moment estaran 
contemplades a l’ordenança i per tant hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que també van participar a la comissió i hi van fer 
aportacions i per tant hi votaran a favor. 
 
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        

 

1.4-   MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  DE SUPORT A LES 
 LLUITES PER A L’ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RAC IAL.  
 
L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 de març com el 
Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. Més de 50 anys més tard d’aquesta 
proclamació, es fa imprescindible continuar reivindicant una societat igualitària i lliure de 
discriminació racial. 
 
Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i ciutadanes tenim 
l’obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al marge del seu origen, color de la 
pell, creença religiosa, expressió cultural.  
 
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir futur des d’un 
compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la igualtat. Reivindiquem i assumim el 
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valor de la diferència. Tenim el convenciment que només des de la diversitat podem enfortir els 
vincles socials. I, malauradament, massa sovint encara, trobem episodis en la nostra societat 
que ens evidencien que el valor de la diversitat no és respectat, sinó al contrari, utilitzat per 
actuar de forma discriminatòria envers determinades persones.  
 
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de caràcter racista. Des 
de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de caràcter intercultural que facin possible 
la igualtat efectiva entre les persones. Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats 
de vida, al marge del seu origen o creença religiosa. I per això és imprescindible treballar i 
promoure mesures, programes, i acció política, en general, lluny de prejudicis o estereotips.  
 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal ERC-AM proposa al ple l’adopció 
dels següents  
 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que impliqui 

discriminació racial. 
 
SEGON.-  Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de la convivència 

respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la ciutadania d’origen 
divers.   

 
TERCER.- Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació de la 

discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país.  
 
QUART.-  Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la 

Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de 
Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del nostre municipi.  

 
 
El Sr. Alcalde explica que aquests dies, a molts llocs del mon, no només a Estats Units sinó 
també a Catalunya, han de lamentar fets com, per exemple, el d’uns mossos d’esquadra que 
vexaven una persona negra. Segueix dient que és evident que els conflictes que hi ha als 
Estats Units no son els d’aquí i esperen que no arribin però, evidentment, el que volen es deixar 
clara la seva posició respecte les lluites que mantenen diversos col·lectius, partits i entitats, per 
a l’eliminació de la discriminació racial. 
Explica que amb aquesta moció volen assumir el compromís de treballar per defensar sempre 
els valors de la convivència, respectuosa amb la diversitat de la ciutadania amb tota la 
ciutadania d’origen divers i manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per l’eliminació de 
la discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país. 
Afegeix que es tracta d’una moció molt genèrica que el que busca és el compromís de tothom 
per lluitar per acabar amb la discriminació racial, una discriminació que està institucionalitzada 
a molts llocs i hauriem d’erradicar dels nostres països, llocs de treball, administracions, etc... 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que des de ciutadans estan en desacord amb qualsevol tipus de 
desigualtat i , per tant,  hi votaran a favor. 
 
La Sra. Fuster diu que des de Movem, tan a nivell local com autonòmic i estatal, sempre han 
lluitat per a l’eliminació de la discriminació racial. Explica que han passat uns fets que, via les 
xarxes socials s’han fet extensibles i, per , han de seguir expressant aquesta necessitat 
d’eliminar aquest tipus de discriminació, doncs en qualsevol cas no deixa de ser el propi 
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mandat que estableix la constitució espanyola al seu article 14, on es recull el principi d’igualtat, 
segon el qual no pot prevaldre les discriminacions per raó de raça ni tampoc per naixement, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
Per acabar diu que avui i sempre lluitaran per a l’eliminació de la discriminació racial i, 
evidentment, votaran a favor de la moció. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que el socialisme democràtic és un moviment internacional per 
la llibertat, la justícia social i la solidaritat, la meta del qual és un mon en pau, en el que puguin 
realitzar-se aquests valors fonamentals i en el que cada individu pugui viure una vida plena 
desenvolupant la seva personalitat i les seves capacitats i en el que els drets humans i civils 
estiguin emparats en el marc d’una societat democràtica. Segueix dient que la llibertat 
individual i els drets socials bàsics son condicions necessàries per a una existència humana 
digna, i és per tot això i altres raons que els socialistes hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que també hi estan totalment a favor i, en relació al tercer 
punt, pregunta si hi ha alguna manifestació convocada. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja  se n’ha fet alguna de manifestació, i també alguna concentració 
amb totes les mesures de seguretat i sempre i quan estiguin autoritzades. Explica que ell 
mateix va assistir a una concentració a Manresa en contra de la discriminació racial. 
 
El Sr. Gibert explica que son un partit del poble i no tenen cap partit que els mani però davant 
de la discriminació racial també hi estan en contra, doncs potser on n’hi ha més o es veu més 
és als Estats Units, però la tenen a casa i com a mostra l’actitud de la policia autonòmica, 
totalment fora de lloc. Segueix dient que creuen que la moció la podrien haver presentat 
conjuntament com s’ha fet en altres ocasions amb temes generals i d’un sentit comú com 
aquesta, tenint en compte que igual que tots els grups polítics de l’ajuntament mostren el seu 
rebuig total a totes les mostres de discriminació racial i per tant i votaran a favor. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat. 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
2.- SOBREVINGUTS . 
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS  DICTATS DES DE LA  CELEBRACIÓ DE 

 L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 141/2020, de 26/05/2020, al 163/2020, 
de 16/06/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 14/2020, de 
19/05/2020, al 16/2020, del 12/06/2020), (Obres i Serveis, el 14/2020, de 3/06/2020), 
(Urbanisme, del 62/2020, de 19/05/2020, al 67/2020, de 15/06/2020), (Turisme, Comerç 
i Consum, el 2/2020, de 16/06/2020), (Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i 
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Indústria, el 4/2020, de 4/06/2020), (Esports, el 11/2020, de 20/05/2020), (Educació, del 
9/2020, de 29/05/2020, al 17/2020, de 16/06/2020), (Acció Social, del 32/2020, de 
20/05/2020, al 39/2020, de 17/06/2020), (Mobilitat Territorial, el 3/2020, de 27/05/2020), 
(Participació Ciutadana i Transparència, el 7/2020, de 17/06/2020), (Organització 
Interna, el 4/2020, de 11/06/2020), (Joventut, del 5/2020, de 8/05/2020, al 6/2020, de 
17/06/2020). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DE DECRETS DE PERSONAL. 
 
Es dona compte del decret amb el tex literal següent: 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICT ATS AMB MOTIU DE LA 

COVID19. 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 147/2020, D’1 DE JUNY, PE L QUAL ES RESOL AVOCAR 
COMPETÈNCIA DELEGADA PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚ M 188/2019, DE 18 DE 
JUNY, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN MATÈRIA D’ACTI VITATS 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 188/2019, de 18 de juny, de creació i composició de la 
Junta de Govern Local i delegació de competències, es va resoldre delegar en aquest òrgan, 
entre d’altres, les següents atribucions en matèria d’activitats: 
 
 

• En les autoritzacions ambientals: aprovació de l'informe vinculant sobre el projecte de 
l'activitat i, si s'escau, de l'informe sobre la proposta de resolució. 

 
• La concessió de les llicències i de comunicacions ambientals. 

 
 

Resultant que les raons d'eficàcia en el funcionament dels serveis, atès l’estat d’alarma decretat 
i prorrogat amb motiu de l’alerta creada per la propagació del Cov-19 Coronavirus,  fan 
convenient l’avocació de la competència delegada en la Junta de Govern Local en matèria 
d’activitats a l'Alcaldia de la Corporació, com a òrgan delegant. 
 
Vist el que disposa l'article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i  
l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 

_ 
RESOLC 

  

PRIMER.-  Avocar la competència delegada per Resolució de l'Alcaldia número 188/2019, de 
data 18 de juny de 2019, en matèria d’activitats, a la Junta de Govern Local, de 
nou a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació com a òrgan que va ser el delegant 
de la mateixa i mentre sigui vigent l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat ( 
RD 463/2020, de 14 de març, modificat pel RD 465/2020, de 17 de març i 
prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març i pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD 
492/2020, de 24 d’abril, pel RD 514/2020, de 8 de maig i 537/2020, de 22 de maig. 

  
 
SEGON.-  Comunicar la present resolució als regidors membres de la Junta de Govern Local. 
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TERCER.- Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la següent sessió 

ordinària que celebri. 
 
 
 
DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 157/2020, DE 10 DE JUNY, DE CELEBRACIÓ DELS 
ÒRGANS COL.LEGIATS DEL MES DE JUNY PER VIDEOCONFERÈ NCIA. 

 
Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de 
març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD 
492/2020, de 24 d’abril,  pel RD 514/2020, de 8 de maig, pel RD 537/2020, de 22 de maig, i pel 
RD 555/2020, de 5 de juny, amb una vigència fins les 00:00 hores del 21 de juny. 
 
Atès que a les pròrrogues de l’estat d’alarma expressament s’indica que la mateixa es sotmetrà 
a les mateixes condicions establertes al RD 463/2020, llevat d’unes disposicions que afegeix el 
RD 514/2020, de 8 de maig. 
 
D’entre les mesures adoptades per l’Estat, tenint en compte l’evolució dels contagis, i que la 
pandèmia ha posat de manifest que, davant de situacions de crisis d’aquesta transcendència, 
pel greu risc col.lectiu, es poden adoptar mesures conduents a garantir el funcionament 
democràtic i eficaç de les entitats locals, fou aprovat el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit socials i econòmic per 
fer front al COVID-19, el qual en la seva Disposició final segona modifica la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Aquesta modificació es concreta en afegir un nou apartat 3 a l’article 46 del precitat text legal, 
amb la següent redacció: 
 
“3.En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col.lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col.legiats de les Entitats Locals, 
aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l’Alcalde o President o qui 
vàlidament els substitueixi a l’efecte de la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, 
constituir-se, celebrar sessions i prendre acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, 
sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la 
seva identitat. Tanmateix s’haurà d’assegurar la comunicació entre ells en temps real durant la 
sessió, disposant-se dels mitjans necessaris per a garantir el caràcter de públic o secret de les 
mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. Als efectes anteriors, es consideraran 
mitjans electrònics vàlids les audioconferències, videoconferències, o altres sistemes 
tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva 
participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que 
s’adopten”. 
 
Atès que el Consell de Ministres, el 28 d’abril, aprovà el Pla per a la desescalada de les 
mesures extraordinàries, adoptades per fer front a la pandèmia, amb un procés gradual i 
asimètric per a les CCAA, i adaptable als canvis d’orientació necessaris, en funció de les dades 
epidemiològiques. 
 
Tot i la flexibilització de determinades restriccions establertes per la declaració de l’estat 
l’alarma, en plicació de la Fase 2 del Pla per a la transició a una nova normalitat, en permetre  
reunions amb limitacions dins i fora dels municipi, amb expectatives de que properament 
aquest municipi passi a la Fase 3 i donant per fet que no esdevindrà una altra pròrroga de 
l’estat d’alarma, considero molt recomanable continuar celebrant els òrgans col.legiats d’aquest 
Ajuntament, mitjançant videoconferència, contribuint així a evitar el risc de contagi, el qual es 
combat amb mesures, entre d’altres, com el distanciament social. 
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Atès que s’han habilitat els recursos tecnològics necessaris, per tal que s’operi amb un nou 
model no presencial a la Casa Consistorial per a la celebració de les sessions dels òrgans 
col.legiats d’aquesta Corporació, amb plenes garanties pels seus membres participants. 
En aquest sentit, per Decret núm.7/2020, de 14 d’abril, del regidor d’Innovació, Comunicació i 
Eficiència Energètica, es va resoldre aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses, durant un 
termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència LOCALRETMEET, que el Consorci 
Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens 
locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret 
llei 7/2020, de 17 de març. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides per l'article 
46.2.a de la Llei reguladora de les bases del règim local 
 

 RESOLC 
 
PRIMER.-  Que per la situació excepcional de força major, de l’emergència de salut pública 

provocada pel COVID-19, pel greu risc col.lectiu de contagi,  prèvies convocatòries 
en temps i forma,  la celebració del Ple ordinari del dia 25 de juny de 2020, la 
Junta de Portaveus del dia 19 de juny i les Comissions Informatives ordinàries del 
17 de juny, es realitzin a distància pel mitjà electrònic de videoconferència, 
emprant el servei LOCALRETMEET, el qual permetrà que resti acreditada la 
identitat dels membres participants, la comunicació entre ells en temps real durant 
la sessió, i la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin. 

 
SEGON.-  Disposar que, per tal de garantir el caràcter de públic de la sessió plenària, llevat 

les excepcionalitats que preveu la Llei , es faci  la retransmissió del Ple ordinari en 
directe. 

 
TERCER.-  Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 
 
 
4.-  INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Alcalde explica que demà es retirarà la pedra del carrer Ginebrer, que ja s’ha comunicat 
als veïns, i que segons el que van acordar al ple d’abril, ara els falta posar-se a treballar per 
saber quina és la manera de fer el vial el màxim de segur possible. 
 
En relació a la taxa d’atur diu que ha augmentat en 16 persones, recorda que el mes de març 
en van ser 100, a l’abril 50 i ara 16 més, el que suposa una taxa del 14,46 %, un índex realment 
preocupant perquè és molt elevat.  
 
Per altra banda explica que es va celebrar una reunió entre alguns veïns que estaven 
preocupats pel tema de l’ocupació i van poder parlar amb el Cap de Mossos d’Esquadra i van 
arribar a una sèrie d’acords,  que entenen que per part del cos de Mossos estan fent complir, i 
almenys la tensió ha baixat molt. 
 
En relació al dipòsit  de Can Serra, explica que tenen un pressupost i n’han demanat dos més 
per acabar de valorar, a més valoren l’aportació del Sr. Boada de que la setmana passada no 
es fessin les reparacions perquè és cert que és la setmana que hi ha més complicacions a 
Vacarisses, perquè arriba la gent de segones residencies que, tot i que no poden omplir 
piscines, ho segueixen fent.  
 
El Sr. Alcalde també informa que l’1 de juliol s’obrirà la piscina i que de l’1 al 3 només en podran 
fer ús els casals i pack jove només pel matí i, a partir del divendres a les 15:00 hores s’obrirà a 
tothom. Explica que, per complir la normativa, entre setmana faran dos torns, un primer torn per 
casals i pack jove i després d’una parada d’un parell d’hores per netejar el perímetre i tornaran 
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a obrir,  i el cap de setmana faran horari habitual de 10:00 a 20:00. 
Afegeix que en principi s’obrirà fins el 30 d’agost i després ja es valorarà, en funció de com 
estiguin les coses, si obren els primers 10 o 12 dies de setembre o no. 
 
Pel que fa a l’abocador explica que es va fer una comissió de seguiment i van quedar 
emplaçats a fer-ne una altre al setembre, doncs és evident que hi han hagut i hi segueixen 
havent episodis molt forts de pudors. Explica que el mes de febrer només hi van haver 3 
queixes de veïns o veïnes, al març cap, a l’abril comencen a pujar i n’hi ha 7, però és que el 
mes de maig n’hi ha 49 i juny encara no està tancat però ja en porten mes. En aquest sentit 
informa que no ho troben acceptable i que les explicacions que els han donat fins ara no els fan 
el pes. Explica que el tècnic ha anat dues vegades per sorpresa a fer les inspeccions al CTR, 
ara mateix n’està fent una altra a l’abocador, i ja els farà arribar les conclusions, que no son 
concloents, d’on puguin venir aquests episodis tan forts de pudors. Segueix dient que apunta a 
alguna mala praxis, i la direcció cap a on bufen els vents dirigeixen les pudors. 
També diu que avui han parlat amb el Consorci per dir-los que no es quedaran plegats de 
braços i que si això segueix així veuran quines mesures hauran de prendre, també estan 
pendents de trobar-se amb el Sr. Griñó, que té el  100 % de l’abocador i el 50% de la UTE, i per 
tant entenen que és la persona que els pot donar les explicacions pertinents o amb qui hauran 
de treballar per veure d’on venen aquestes pudors, doncs no és de rebut tornar a temps 
passats que ja estaven superats. 
Per acabar diu que estan fent el que poden i els aniran informant de totes les conclusions que 
puguin anar treien de les inspeccions, del que els puguin dir els veïns i també faran el 
qüestionari que van acordar a la comissió de seguiment per tal que la gent hi pugui entrar i dir 
on son per intentar esbrinar d’on pot venir la pudor. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula la Sra. Fuster qui diu que precisament un dels temes que volien plantejar és 
el de les pudors de l’abocador perquè aquests dies l’estan patint i molt, com evidencien el 
nombre de queixes que s’han realitzat. Comenta que la reunió amb el Sr. Griñó ja s’hauria 
d’haver fet, ja se li hauria de dir clarament que aquesta situació és insostenible, sobretot atès 
que estem a l’estiu i passem moltes estones fora i  amb finestres obertes, i s’ha de fer amb més 
contundència donada la situació. També pregunta, en relació a les mesures legals que ha dit el 
senyor alcalde que es prendrien,  quin tipus de mesures seran i quan es prendran. 
Per altra banda explica que Movem Vacarisses va deixar feta la primera fase de l’estudi de 
captació d’olors i la segona fase estava pendent de realitzar-se en el moment en que hi 
haguessin episodis d’olors i , per tant,  després d’un mes i mig amb molts episodis d’olors 
haurien d’anar tirant-la endavant. 
En relació al dipòsit d’aigua demana agilitat a l’equip de govern, doncs estem a l’estiu i la 
població de Can Serra és prou gran,  per tant haurien de tenir ja els pressupostos. 
Per acabar diu que, a la darrera comissió informativa a la que no va assistir la regidora , els van 
dir que els farien arribar la informació sobre els casals, des de l’escola bressol fins al pack 
jove,per saber quina seria l’afluència i no han rebut res. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que no han tingut la informació per un descuit d’ell, per tant 
assumeix la responsabilitat. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral per dir que la tècnica d’Ensenyament els ha enviat les dades avui 
mateix. 
 
La Sra. Fuster respon que si és així ja ho mirarà- 
 
La Sra. Moral aprofita per comentar que els casals han començat molt bé, que està tot controlat  
amb un procediment molt estricte i que saben d’alguna família que els ha comentat que de 
moment estan molt contents. 
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En relació al dipòsit de l’aigua, el Sr. Alcalde explica que no té res a veure amb els problemes 
que tenen aquests dies al carrer Violetes i carrer Roselles. Explica que el dipòsit té una 
capacitat de gairebé 700.000 litres, i ara es tracta de posar-ne dos amb una capacitat de 70.000 
litres, operació complicada que requereix revisar tot el sostre i que suposa una despesa que 
pot anar de 40.000 a 70.000 €, per tant se’n volen assegurar bé. 
 
Pel que fa a les mesures legals pel tema de l’abocador diu que les hauran de prendre si això 
segueix igual i quan sàpiguen qui té la responsabilitat. Ja ha dit que no es quedaran de braços 
creuats si detecten d’allà on poden venir aquests episodis continuats de pudors. Torna a dir que 
els informes que tenen ara de les inspeccions no son concloents, el tècnic diu que si bé s’han 
remogut terres a l’abocador, aquestes terres remogudes no son suficients per provocar aquests 
episodis de pudors. Diu que també els van dir que podia venir d’alguna porta que s’obrís, però 
entenen que això pot passar un dia puntualment, però no tantes vegades seguides. 
Explica que tenen un abocador i un CTR, per tant el possibles punts d’emissió de pudors poden 
ser molts i, per tant ,han de ser curosos.  
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui en relació a l’estudi de les olors explica , com ja va comentar 
en l’anterior ple, estan esperant que la UPC tingui disponibles els aparells per poder seguir 
l’estudi a Vacarisses, i comenta que ha els ha informat d’aquests episodis d’olors i que vindran 
el mes aviat possible. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que coneix perfectament la UPC i van quedar amb ells que 
actuarien d’immediat en cas d’episodis d’olors, per tant ja fa molts dies que tenen les olors i si 
es descuiden una mica potser marxen les olors i no el poden ni fer. Insisteix en que han de 
donar més immediatesa a les actuacions, sobretot en aquests temes tan importants i que 
afecten tant a la població. 
 
El Sr. Casas insisteix que estan perseguint a la UPC perquè vinguin però si no tenen 
disponibilitat no poden fer res mes que esperar. 
 
Pren la paraula la Sra, Miranda qui diu que també volien preguntar pel tema de les olors però ja 
els han respost, només dir que esperen que sigui efectiu el que facin i que es trobi una solució. 
En relació al dipòsit pregunta si saben perquè va passar i com va afectar als veïns. 
 
El Sr. Alcalde explica que el dipòsit va col·lapsar i va caure. 
 
La Sra. Miranda pregunta si no es va poder preveure. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que ara esperen els pressupostos que aniran en funció de que un 
cop buit el dipòsit puguin entrar-hi i valorar si realment està afectat tot el sostre o només aquella 
part. 
Pel que fa a l’afectació als veïns, el Sr. Alcalde explica que hi ha hagut problemes d’abastament 
d’aigua i de pressió però en una altra zona, no va ser a causa del dipòsit, sinó d’una fuita que 
encara s’està intentant localitzar, sembla ser a causa d’un variador i que està a un lloc molt 
complicat al costat d’una línia de tensió elèctrica. Segueix dient que la brigada hi ha estat 
treballant per mirar de solucionar-ho des del cap de setmana passat i ha afectat carrers de Can 
Serra Estació com el carrer Violetes, Roselles... 
 
Per acabar, la Sra. Miranda explica que a l’escala que hi ha a Torreblanca I, que va de 
l'església al carrer Coll Cardús, quan plou hi baixa molta aigua i fang, i és per això que els veïns 
demanen que es busqui una solució. 
 
El Sr. Alcalde explica que ell va parlar amb la veïna que viu allà i ja li va dir que va ploure un 
gran volum d’aigua en molt poca estona , i que l’actuació que van fer que pensaven que aniria 
bé no ha resolt el problema. Afegeix que valoraran quina altra actuació es pot fer perquè no 
torni a passar això. 
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Intervé el Sr. Serna, qui en relació a la pedra del carrer del Ginebrer, diu que agraeixen a 
l’ajuntament que tiri endavant les obres amb rapidesa tal com es va aprovar a la moció, i 
pregunta si comencen demà les obres perquè li agradaria anar a donar un cop d’ull. 
 
Pel que fa a l’abocador diu que ja tenen el problema a sobre una altra vegada i creuen que els 
costarà més del que pensen de treure-se’l. Demana que , si segons els informes del Sr. Gibert 
s’està fent una mala praxi , els agradaria que els informessin al respecte. 
En relació al dipòsit de Can Serra explica que ha sigut mala sort, caure el sostre i tenir 
problemes a Can Serra Estació. 
 
Per altra banda diu que no es va fer la reunió del «porta a porta» el dia 2 i pregunta quan es vol 
tornar a convocar. 
 
També diu que han rebut el correu amb la informació sobre els casals d’estiu a les 14:18, per 
tant tenint el ple aquesta tarda els ho han enviat tard. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta què va passar la nit de Sant Joan, doncs els consta que hi 
va haver vandalisme i pregunta si tenen controlat d’on ve. 
 
 
El Sr. Alcalde respon al Sr. Serna que pot anar amb el Sr, Casas a veure les obres del carrer 
Ginebrer, sempre que porti casc i mascareta. 
 
En relació a l’abocador, aclareix que el tècnic intueix una mala praxi reiterada però que no pot 
determinar quina és...és evident que els episodis d’olors no son fets puntuals i, per tant, hi ha 
alguna cosa que s’està fent malament de forma reiterada 
 
Pel que fa a la reunió pel «porta a porta» diu que sí que es farà però costa posar-se d’acord 
amb els horaris, diu que ell ja va proposar establir dues o tres hores i que puguin triar quina , 
sinó sempre estaran igual. 
 
En relació als casals d’estiu diu que la regidora ja ha fet l’explicació pertinent. 
 
De la nit de Sant Joan, el Sr. Alcalde explica que va ser molt més tranquil·la que d’altres anys, 
tot i que evidentment hi ha hagut incidents. Comenta que aquest any el risc d’incendi era 
mínim, però cada vegada que ha vist enlairar-se un coet a la zona de Torreblanca, la Carena i 
els Caus se li encongeix el cor, perquè algun dia tindran un ensurt. Afegeix que van comunicar 
a la gent que no es podien tirar coets, perquè la canya no saps mai on va a parar i pots 
provocar un incendi, però la gent segueix fent el que vol i és molt difícil per part de la Policia, tot 
i doblar els efectius aquella nit, detectar d’on surt el coet. Pel que fa al vandalisme explica que 
sobretot al nucli es van rebentar papereres, bústies i algun cubell del porta a porta, que no 
haurien d’estar al carrer...Torna a dir que les incidències han estat menors que l’any passat,         
però si que hi va haver un gran volum de jovent al carrer que es va trobar sense cap festa 
organitzada pels motius que ja saben. 
 
El Sr. Serna diu que amb això ja li ha respost, però no el convenç...i com que no n’han parlat en 
tot el ple volia que fos el Sr. Alcalde que els expliqués com havia anat. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que la resta de regidors ja han parlat sobre tot el que ells volien 
tractar també, però tot i així volen recalcar alguna cosa. 
En relació a les pudors de l’abocador diu que les actuacions s’han de fer amb més rapidesa, i 
recorda al Sr. Alcalde que fa aproximadament uns 11 anys, quan governava el tripartit, es va fer 
una festa amb autocars al vas de l’abocador per celebrar el tancament de l’abocador i fer una 
plantada d’arbres. Afegeix que ara el Sr. Alcalde porta 5 anys governant i encara no ha 
aconseguit tancar l’abocador, sinó que al contrari, continuen patint episodis de pudors i 
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molèsties.  
També diu que el 2012 Esquerra Republicana va presentar una proposta de tancament de 
l’abocador i deia textualment en un mitjà de comunicació « ens trobem davant d’un dia històric, 
després de molts anys de lluita el tancament de l’abocador serà una realitat en un termini de 
temps curt, no en patirem més les conseqüències negatives». 
El Sr. Gibert segueix dient que 8 anys després d’aquell acte partidista, aquest dilluns mateix la 
majoria de veïns de Vacarisses han patit aquests episodis d’episodis provinents de l’abocador o 
del CTR, doncs encara no els ha quedat clar. 
Igual que ha fet la Sra. Fuster, el Sr. Gibert demana al Sr. Alcalde que prengui totes les 
mesures que calgui doncs ,donada la situació, creuen que s’haurien d’ampliar tots els controls 
de seguiment i fer una actuació molt contundent per evitar aquests episodis de pudors. 
Per altra banda pregunta què està fent l’entitat Prou Pudors. 
 
En relació als microcrèdits pregunta si l’ajuntament ha informat des de la regidoria a totes les 
petites empreses la possibilitat de poder adherir-se a aquestes ajudes i quantes s’hi han 
adherit. 
 
Pel que fa a la inundació de l’avinguda Trias Fargas degut a l’aiguat, diu que justament el dia 
abans el Sr. Boada els havia advertit de que la reixa estava taponada, però com que no hi van 
fer res durant més d’un any van haver d’intervenir els bombers, un cotxe hi va quedar encallat, 
van haver de tallar l’avinguda...i el pitjor és que ha passat tot això i continua estant tapada, 
doncs només s’ha destapat el que van netejar els bombers, el que consideren que és una 
desídia evident. 
 
Per altra banda diu que el govern central va decretar 10 dies de dol i els van demanar que 
posessin les banderes a mig pal ,tal com marcava el decret del govern, però el portaveu els va 
dir que un dels pals no baixava i van preferir no baixar cap de les banderes. Explica que ell va 
demanar al portaveu que intentessin arreglar-la per poder-les baixar ,però no li van fer cas i un 
cop més és un acte de desídia. 
 
El Sr. Gibert pregunta ens quines condicions i mesures de seguretat s’obrirà la piscina, si hi 
haurà increment de neteja i vigilància amb més socorristes. 
 
Per acabar, en relació a la revetlla de Sant Joan, diu que al nucli va ser una batalla campal, es 
van tirar molts petards, molts coets, es van rebentar bústies i cubells i pregunta quantes 
actuacions va fer la Policia i quines mesures es van prendre per tal que no es tiressin coets a 
menys de 500 metres de zones verdes. Afegeix que al nucli no hi va haver vigilància, sinó les 
bústies no les haguessin rebentat, i a les urbanitzacions tampoc, almenys ell des de el balcó 
veia coets per tot arreu. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que si per parlar de l’abocador posen el retrovisor guanyaria ell, 
però no vol fer-ho, perquè normalment és el Sr. Gibert qui diu que no han de mirar enrere, i el 
tema de l’abocador està suficientment explicat anteriorment, han parlat amb el Sr. Grinyó i li 
han comunicat que d’aquesta manera no es pot continuar, però una altra cosa és que 
formalment facin una reunió amb el Consorci i el Sr. Grinyó com a a principal responsable, que 
a més és el primer interessat en que no hi hagi pudors, doncs tot el que pugui condicionar les 
futures accions el perjudicaria. 
Explica que l’entitat Prou Pudors segueix fent el mateix pel que va néixer, marcar a 
l’ajuntament, CTR i abocador, i la setmana que ve es reuneixen amb ells, també van venir a la 
comissió de seguiment i reben els informes de la Generalitat. 
 
Intervé la Sra. Serra qui ,en relació als microcrèdits, diu que s’ha informat a través de les xarxes 
socials, web, telegram, Facebook i s’ha enviat correus a totes les empreses, autònoms, 
comerços, restauració...de la base de dades de l’ajuntament. Diu que també s’ha passat a 
alguns grups de Whatsapp que té la tècnica de comerços, empreses i autònoms, per tal que 
entre ells mateixos ho fessin córrer. Explica que de moment només han presentat la 
documentació per acollir-s’hi dues empreses, però estan rebent moltes preguntes i resolent 
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dubtes de documentació de gent que els hi interessa, i aprofita per dir que el termini és fins el 
22 de juliol. 
 
Torna a intervenir el Sr. Alcalde per explicar que és cert que la reixa del polígon va provocar 
una inundació i que el mateix dia també es va inundar la rotonda i nombroses rieres es van 
desbordar perquè van caure uns 30 o 40 litres per m² em mitja hora. Afegeix que les rieres no 
son competència seva, però també les van netejant si veuen que poden provocar algun 
problema ,doncs tota prevenció és poca, però ja saben que tenen 90 quilometres de carrers i 
111 de camins. 
 
En relació a la baixada de banderes, el Sr. Alcalde, adreçant-se al Sr. Gibert li diu que li agrada 
fer bullir l’olla, i explica que van fer les notes de  condol que creien que havien de fer i se’ls va 
demanar, doncs creuen  que la solidaritat i el suport no es demostra amb banderes, sinó 
d’altres maneres. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la piscina, explica que la neteja d’espais comuns es farà  
tres vegades al dia, però només afectarà als usuaris al migdia , que es farà una pausa d’una o 
dues hores per fer-la. Pel que fa a la vigilància diu que, per seguretat dels socorristes, n’hi 
haurà 3 enlloc de 2 per tal que no estiguin tantes hores en contacte amb altres persones tot i la 
distancia de seguretat i estan esperant directrius per si han de posar alguna altra persona amb 
una funció més de vigilar que es compleixin les distàncies entre usuaris i deslliurar els 
socorristes d’aquesta tasca. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a la nit de Sant Joan, explica que 
encara no té les novetats policials d’aquella nit, que van reforçar el servei, però com altres 
vegades creuen que han d’apel·lar sobretot a la responsabilitat de la gent, doncs poden posar 
tots els policies que vulguin però és molt difícil determinar d’on ha sortit un coet, i més encara 
passar per allà just en aquell moment i poder arribar a fer la sanció. Afegeix que a ells també 
els agradaria que els petards s’acotessin al dia de la revetlla i que no s’estenessin més enllà, 
doncs hi ha moltes persones grans o malaltes que ho pateixen i també animals, i cal buscar un 
equilibri. 
Pel que fa a les intervencions de la Policia diu que quan tingui les novetats ja els les farà 
arribar. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui insisteix amb el tema de la reixa de l’avinguda del polígon, 
doncs ja saben que va ploure molt, però també que per netejar una reixa només cal la voluntat 
política de fer-ho fer, i demana al Sr. Alcalde que reconegui que amb aquest tema han tingut 
desídia perquè segueix igual...per tant li pregunta de què serveixen les queixes de l’oposició, 
doncs almenys de tot el que surt del seu grup no tenen mai res en compte. 
En relació a l’abocador diu que ha passat el tema per alt i no li ha dit res de la famosa festa que 
es va fer quan el Sr. Alcalde estava a l’equip de govern juntament amb el PSC. 
 
Adreçant-se a la Sra. Serra, li diu que el tema dels microcrèdits és prou important com perquè 
s’informés d’una manera més personalitzada, doncs no n’hi ha tantes d’empreses ni autònoms. 
 
La Sra. Serra respon que n’hi ha molts d’autònoms i microempreses, doncs son les de menys 
de 10 treballadors, és a dir, la majoria de les que hi ha a Vacarisses. Afegeix que s’ha enviat un 
correu personalitzat a totes, també s’ha informat per Whatsapp , només els ha faltat anar porta 
a porta. 
 
El Sr. Gibert insisteix que creuen que des de la regidoria s’hauria d’haver fet un esforç en 
explicar d’una manera més personal en que consisteixen els microcrèdits. 
 
La Sra. Serra respon que si té alguna proposta pot fer-la, doncs el que ells volen és arribar al  
màxim de gent. 
 
El Sr. Gibert diu que ells ja feien coses quan governaven i que ara li toca a l’equip de govern. 
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La Sra. Serra li diu que després no es queixi de que no li recullen les seves propostes. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que el que creuen és que haurien de fer un esforç més important a 
l’hora de donar compliment i explicar amb detall, tal com ho ha fer ell, que no governa...doncs li 
van dir que no en sabien res, doncs hi ha gent que no entra a les xarxes. 
 
La Sra. Serra respon que ella i els seus companys també ho han explicat, però si ets una petita 
empresa o autònom i no mires el correu tens un problema, per això li ha dit al Sr. Gibert si té 
alguna altre proposta que els permeti arribar a tothom,i afegeix que també s’ha publicat al 
Terme. 
 
El Sr. Gibert diu que té un exemple molt senzill, una videoconferència. 
 
La Sra. Serra li pregunta com han de fer arribar l’enllaç de la videoconferència. 
 
El Sr.Gibert respon que de la mateixa manera que han fer arribar la informació però amb una 
diferència, que les explicacions les farà una persona responsable i no una màquina. 
 
La Sra. Serra diu que les explicacions ja les està fent la tècnica de Promoció Econòmica, que a 
més està fent grups per videoconferència per explicar aquesta iniciativa, però el que es evident 
és que si per correu no han rebut la informació tampoc rebran l’enllaç. 
 
El Sr. Gibert diu que si creu que la millor manera de que la gent estigui informada és publicar-
ho a les xarxes socials ja no té res mes a dir. 
 
La Sra. Serra torna a dir que també se’ls ha enviat directament. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que a l’abocador n’hi ha hagut moltes de festes durant 
anys, no només pel tancament, sinó per altres temes. Torna a dir que no vol tirar enrere doncs 
el Sr. Gibert ho ha fet i si ho fa ell pot tirar encara més enrere i arribaran al cap del carrer. Per 
tant, es limitarà a donar la informació que tinguin i a intentar acabar i erradicar les pudors de 
l’abocador i que es tanqui definitivament amb totes les garanties per Vacarisses, i que el CTR 
funcioni com ha de funcionar. Per acabar diu que aquesta es la feina que volen fer, que qui  
vulgui els pot acompanyar, però qui prefereixi quedar-se a banda criticant que ho faci, doncs 
tots els que estan al Ple excepte,e Ciutadans, han passat pel govern i , per tant , saben que hi 
ha a l’abocador i saben que tothom ha fet les polítiques i demagògies que ha pogut. Per tant , 
ara creuen que és millor treballar tots junts per tal que hi hagi un bon tancament i els veïns no 
en surtin més perjudicats. 
 
El Sr. Boada demana la paraula per explicar que té la llicència que es va donar el 30 d’abril 
d’aquest mateix any per part de Qualitat Ambiental de la Generalitat, i en el punt quart de la 
pagina 9 diu que l’establiment generarà olors en qualsevol de les fases durant la seva 
construcció , explotació i clausura, per tant ja ho reconeixen. 
Per altra banda explica que a la reunió que van tenir amb Tratesa, el Consorci i la Generalitat, 
ja van quedar que haurien d’haver lligat més coses abans, doncs parlar amb el Sr. Griñó quan 
ja té les llicències... 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que ja li va preguntar si els residus autoritzats per la clausura 
serien només residus del CTR, però no els ho van contestar a la reunió, ningú va dir res, només 
l’empresa que va dir que no sabia amb quin tipus de residus es faria la clausura. 
Afegeix que les pudors han arribat fins al Fresno i ,per tant, és preocupant, doncs deuen haver 
començat a trastejar al vas, però ara ja tenen la llicència concedida i que recull que hi haurà 
olors. Insisteix en que la reunió amb el Sr. Grinyó l’haurien d’haver fet abans. 
Per acabar el Sr. Boada agraeix al Sr, Alcalde que li hagi cedit la paraula i el Sr. Alcalde agraeix 
les aportacions del Sr. Boada. 
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Essent les vint hores i trenta 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 

 
 


