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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 30 
D’ABRIL DE 2020  
 
 
Vacarisses, a 30 d’abril 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. 110/2020, de 14 d’abril, , 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. 
 
 
Tanmateix, els membres corporatius participants,  en compliment del precitat l’article 46.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, fan declaració manifestant que es troben en territori de l’estat espanyol. 
 
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 27 DE 
FEBRER 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.-  MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-A M , UIPV , V per V , PSC-
CP, MV-ECG  I Cs,  DE SUPORT I ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACAR ISSES 
AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CO RONAVIRUS”  

 
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del 
món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels 
ens locals del nostre país. 
 
Per aquest motiu, els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses, ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, UNIÓ INDEPENDENT PER 
VACARISSES, VEÏNS PER VACARISSES  , PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-
CANDIDATURA DE PROGRÉS, MOVEM VACARISSES–EN COMÚ PODEM-EN COMÚ 
GUANYEM i CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA,   proposen al Ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 

PRIMER.-  Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al “MANIFEST DELS 
ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a 
continuació: 

 
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi 
generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també 
a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual 
situació.  
 
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de 
la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en 
el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra 
història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest 
motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les 
autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i erradicació 
del COVID-19.  
 
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del 
virus.  
 
Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb 
l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. 
Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem 
frenar la propagació d’aquesta pandèmia.  
 
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que 
s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, 
en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal 
que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.  
 
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al 
costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien 
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes 
línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar 
l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.  
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Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a 
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de 
recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible 
amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest 
context de crisi.  
 
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els 
autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui 
tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la 
normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin 
a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació 
econòmica del nostre teixit empresarial.  
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les 
demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de 
les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una 
millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que 
necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions 
que està generant aquesta crisi.  
 
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del 
món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així 
com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar 
totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les 
aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les 
ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals 
limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja 
avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de 
finançament europeu del període 2021-2027.  
 
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que 
puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències 
que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del 
COVID-19.  
 
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens 
posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La 
ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a 
poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i 
entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i 
cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de 
construir des de la corresponsabilitat real i efectiva.  
 
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals 
o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i 
l’acord.  
El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de 
prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, 
també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial 
coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les 
nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.  
 
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies 
que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i 
s’estan a casa o als hospitals.  
 
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis 
essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment 
a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, 
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treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent 
és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!” 
 
SEGON.-  Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de    l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
TERCER.-  Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, 

al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que tots els grups municipals de Vacarisses s’adhereixen al manifest 
pactat entre totes les entitats municipalistes,  l’ACM, la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació de Micropobles de Catalunya.  
 
Seguidament el Sr. Alcalde llegeix la moció. 
 
A continuació intervé la Sra. Muñoz qui explica que hi votaran a favor donada la situació 
excepcional, doncs entenen que son  mesures que es prenen per ajudar als ciutadans de 
Vacarisses que tinguin qualsevol tipus d’afectació sanitària, econòmica o laboral . Per acabar 
diu que estan contents perquè creuen que és la primera moció que presenten tots junts, que hi 
estan d’acord i per això la votaran a favor. 
 
La Sra. Fuster diu que el ple es fa en el marc d’una excepcionalitat mundial que els ha tocat 
viure i patir a causa de la pandèmia del coronavirus. Explica que igual que han fet molts altres 
municipis, presenten aquesta moció conjuntament en suport i adhesió al manifest dels ens 
locals davant la crisi sanitària del coronavirus i amb el contingut que ha llegit el Sr. Alcalde. 
Segueix dient que Movem també s’afegeix a la mostra de condol per a totes les persones que 
s’han vist afectades per la mort a causa d’aquest agressiu virus i pels seus familiars i cercles , 
que en molts casos no s’han pogut ni tan sols acomiadar.  
Per altra banda diu que agraeixen al personal sanitari, als treballadors i treballadores de les 
residències de gent gran, a les treballadores i treballadors del servei de neteja, a les 
treballadores i treballadors de Serveis Socials, al personal de Policia, ADF, Protecció Civil, 
voluntariat,  a la Brigada de Serveis Municipals i a la resta de personal de l’ajuntament, 
treballadores i treballadors de les botigues de primera necessitat i treballadores i treballadors 
de la recollida de residus, és a dir, a totes i tots els que estan donant el seu esforç i dedicació 
en aquesta situació.  
 
Afegeix que aprofiten per reivindicar, tal com ha fet Movem en el passat, l’aposta i la 
recuperació del servei públic sanitari català doncs, tot i les mancances i retallades d’anys 
enrere, el col·lectiu sanitari està tenint la càrrega diària i la necessitat moral d’atendre amb 
diligència i dedicació als seus usuaris, reclam que vol fer arribar també a la Generalitat, qui en 
té la competència, per tal que prioritzi i aposti d’una vegada per totes per la defensa d’aquest 
sistema públic de salut ,a més de compensar als treballadors i treballadores pel seu gran esforç 
i dedicació. Afegeix que, en l’aposta de servei i gestió pública ,s’han d’incloure les residències 
de gent gran, perquè no es poden deixar en mans d’interessos econòmics. 
Segueix dient que, davant d’aquesta situació, des de Movem creuen en la unitat d’acció, 
juntament amb l’equip de govern i la resta de forces de l’oposició i amb l’ànim constructiu i 
col·laboratiu amb el que ho han estat fent aquestes darreres setmanes. Afegeix que toca 
prioritzar les accions i ajuts més favorables pel conjunt de veïns de Vacarisses, no només 
durant l’estat d’alarma, sinó també fer una previsió per pal·liar tot el que es derivi dels efectes 
d’aquesta crisi en la qual ja hi son immersos.  Afegeix que aquesta unitat d’acció i col·laboració 
no vol dir que coincideixin en totes les mesures de gestió que s’hagin portat a terme per l’equip 
de govern ni en les que es puguin portar doncs, com a oposició que son, seguiran defensant 
les seves aportacions entenent que el més important i prioritari és ajudar econòmicament als 
vacarissencs i vacarissenques, però començant a apostar per criteris d’economia social i una 
sostenibilitat davant la nova perspectiva local i mundial emmarcada en l’amenaça, més que 
anunciada , de la crisi climàtica. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui explica que des del Partit Socialista tenen clar que, en un 
moment com l’actual, és fonamental la unitat d’acció, cooperació i lleialtat entre les 
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administracions. Segueix dient que estan convençuts de que la nova situació que deixarà la 
pandèmia requerirà el màxim esforç en recursos humans, econòmics i en mesures socials com 
mai. . Afegeix que els ajuntaments, com a primera línia d'acció, han de poder disposar de 
suficients recursos propis i aliens amb una major eficiència i autonomia , i més encara davant 
aquesta situació tan complexa que els ha tocat. Per acabar dona el condol a les persones que 
han perdut als seus essers estimats d’aquesta manera tan cruel i dolorosa i agrair a les 
persones que cada dia exposen la seva salut i seguretat per a garantir la de la resta de 
ciutadans, així com agrair també a les residencies del municipi que gràcies als treballadors, 
cuidadors i servei de neteja , han aconseguit tenir als nostres avis amb salut i en bones mans. 
 
Intervé el Sr. Serna, qui abans de començar pregunta si al final del ple faran un minut se 
silenci. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Serna explica que des de Veïns per Vacarisses volen donar suport a la moció,  i és per 
això que l’han presentat conjuntament amb la resta dels partits. Afegeix que es evident que 
estan passant els pitjors moments de la seva vida, però amb solidaritat i esforç ens en sortirem, 
tal com diu la moció. Agraeix a tothom que no ha deixat de treballar, metges, infermeres, 
Policia Municipal, ADF, treballadors de l’ajuntament, brigada i residencies, entre altres coses 
perquè s’estan deixant la pell per tal que els que estan a casa estiguin mitjanament bé. També 
agraeix a l’ajuntament la possibilitat d’adherir-se a la moció, la qual recolzen completament , 
estan disposats a ajudar en la mesura del possible per tirar endavant la tasca de l’ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert, qui explica que s’han adherit a la moció prou important i 
necessària d’unificar esforços, donat els moments tan difícils  que estan vivint, doncs aquesta 
malaltia desconeguda per científics i experts ha agafat a tots els països del mon sense poder 
donar una resposta medica per evitar-la i curar als contagiats, malauradament, amb la pèrdua 
de moltes vides de persones estimades.  
Segueix dient que des d’Unió Independent per Vacarisses volen donar el seu suport  i condol 
mes sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats i tot el suport als 
que s’han contagiat pel covid-19 i s’estan recuperant a casa o als hospitals.  
També diu que volen fer un agraïment especial a totes les persones que treballen de manera 
molt ferma en els serveis essencials per a garantir la resposta com a societat en moments 
difícils, especialment als professionals sanitaris i equips d'emergències que treballen dia i nit de 
manera incansable per salvar vides humanes. 
 
Segueix dient que aquesta pandèmia mundial, en concret en el nostre país, està tenint un fort 
impacte en la salut de les persones, però també està comportant un fort impacte econòmic i 
social i ja està castigant el conjunt de la nostra població, molt especialment els col·lectius mes 
vulnerables de la societat, i és en aquests col·lectius que des de l'ajuntament cal fer tots els 
esforços necessaris. Afegeix que ara és el moment de que des de les diferents administracions 
es posin tots els recursos possibles per ajudar a superar aquesta crisi sanitària, econòmica i 
social ,que malauradament els està tocant viure, i el moment d’anar tots a una deixant de 
banda les qüestions partidistes i centrant-nos en un objectiu comú, treballar per ajudar a la 
nostra gent que més ho necessiti.  
 
El Sr. Gibert segueix la seva intervenció dient que ara cal deixar de fer projectes innecessaris 
que poden esperar i prioritzar sempre les polítiques de suport a les persones, pimes, autònoms 
i comerços, davant d’una emergència econòmica i humanitària sense precedents, una crisi 
mundial mai vista.  
Per acabar agraeix a tot el personal de les residencies de gent gran de Vacarisses que han 
aconseguit que no hi hagi cap persona gran infectada, també al petit comerç que ha donat el 
servei que les famílies han necessitat, a les empreses de serveis com la de la recollida de les 
escombraries, als serveis municipals que també d’alguna manera estan treballant per ajudar a 
les persones en les diferents problemàtiques i també als voluntaris de Protecció Civil i ADF que  
estan fent una tasca social molt important i, evidentment , a tots els veïns i veïnes que estan 
ajudant amb tasques de voluntariat molt diverses. 
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Intervé el Sr. Alcalde qui diu que vol explicar tot el que ha passat o està passant a Vacarisses, 
però ho farà als informes de presidència o sobrevinguts, i que el que si que vol fer és agrair a 
tots el grups municipals la pinya que estan fent en la lluita contra el Covid-19. 
Informa que les reunions setmanals amb els portaveus les seguiran fent per treballar 
conjuntament com sortir d’aquesta crisi. Remarca que ells també reclamen al govern de l’estat 
que escolti i molt al govern de la Generalitat, doncs creuen que des de la proximitat les crisis es 
poden solucionar millor. Afegeix que l’aposta pel servei públic és evident, per part seva ara i 
sempre, i que la reflexió que han de fer és sobre la famosa llei «aragonès» que alguns van fer 
caure al Parlament, i que feia èmfasi en no privatitzar d’aquesta manera les residencies i no 
donar-les a grans companyies que només volen els grans beneficis. 
Torna a agrair la feina i compromís de tots els grups municipals, de tots i totes les regidores  i 
els emplaça a seguir treballant conjuntament per sortir d’aquesta situació. 
 
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        

 
 
 
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 24 DE FEBRER DE 2020,  I EL 2 i 9 DE MARÇ 
DE 2020. 

 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades les minutes de les quals s’han 
entregat als regidors juntament amb la convocatòria. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 69/2020, de 20/02/2020, al 121/2020, de 
22/04/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 5/2020, de 25/02/2020, 
al 10/2020, de 16/04/2020), (Obres i Serveis, del 11/2020, de 4/03/2020, al 12/2020, de 
9/03/2020), (Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, del 5/2020, de 
27/02/2020, al 10/2020, de 19/03/2020), (Urbanisme, del 32/2020, de 24/02/2020, al 
55/2020, de 17/04/2020), (Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, el 
3/2020, de 26/02/2020), (Esports, del 6/2020, de 28/02/2020, al 9/2020, de 
31/03/2020), (Educació, del 6/2020, de 13/03/2020, al 7/2020, de 16/03/2020), (Acció 
Social, del 16/2020, de 17/02/2020, al 28/2020, de 23/04/2020), (Participació Ciutadana 
i Transparència, el 5/2020, de 10/03/2020), (Innovació, Comunicació i Eficiència 
Energètica, del 6/2020, de 6/03/2020, al 7/2020, de 14/04/2020), (Organització Interna, 
el 3/2020, de 6/04/2020), (Joventut, del 2/2020, de 2/03/2020, al 3/2020, de 
10/03/2020). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats dels quals s’ha fet entrega als regidors de copia dels 
mateixos juntament amb la convocatòria. 
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3.3.-  DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUN CIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
3.4.- DONAR COMPTE DELS BANS DE L’ALCALDIA, DICTATS  AMB MOTIU DE LA 

COVID19. 
 
Es dona compte dels bans dictats per l’alcalde:  
 
 
BAN DAVANT LA NECESSITAT D’EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL  CORONAVIRUS COVID-
19 I LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA.  
 
Vacarissans i vacarissanes: 
 
Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat 
d’Alarma, la ciutadania només podrà circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a 
les següents activitats: 
 
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 
 
b) Assistència a serveis i instal·lacions sanitàries. 
 
c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial. 
 
d) Tornar al lloc de residència habitual. 
 
e)  Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones 

especialment vulnerables. 
 
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances. 
 
g) Per causa de força major o per situació de necessitat. 
 
h)  Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que 

s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada. 
Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització 
de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. 
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents 
de l’autoritat. La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment. 
Es recomana, en la mesura del possible, que es circuli de manera individual per la via 
pública i, en cas d’haver d’anar acompanyat, mantenir la distància de seguretat entre 
persones d’entre 1 i 2 metres. 
La recomanació general és que ningú surti de casa llevat que sigui estrictament necessari. 

 
D’altra banda comparteixo algunes informacions i darreres mesures aplicades durant les 
darreres hores. 

 
1.- Són tancades totes les zones de jocs infantils i parcs públics. 
 
2.-  És tancada la Deixalleria municipal, excepte en casos excepcionals i amb cita prèvia trucant 

al telèfon 938359293. 
 
3.- La permanència en establiments comercials que tinguin permesa l’obertura, serà 

l’estrictament necessària per poder comprar, quedant suspès el consum de productes dins 
dels propis establiments. Les cues a l’exterior s’han de fer respectant el torn i la distància 
d’entre 1 i 2 metres. 
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4.- L’Ajuntament romandrà físicament tancat i l’atenció es farà telefònicament al telèfon 
938359002, de 8.30 h a 14.00 h, i per correu electrònic a: vacarisses@vacarisses.cat. 
Només en casos molt urgents es programarà la visita amb cita prèvia. Podeu seguir tota la 
informació actualitzada a www.vacarisses.cat, al canal de Telegram @ajvacarisses i al 
nostre facebook. 

 
5.-  Tot els equipaments i departaments resten tancats al públic, excepte Policia local i Serveis 

socials que només atendran presencialment en casos urgents i inajornables. Tots els tràmits 
administratius presencials resten suspesos. Se segueixen podent fer tràmits telemàtics a 
través del web municipal www.vacarisses.cat. 

 
6.- Els serveis de Promoció Econòmica us atenen des de promoció@vacarisses.cat, 

b.treball@vacarisses.cat i els telèfons 938359002 (ext. 461) o 687888408. 
 
7.- El telèfon de Cat Salut Respon per simptomatologia del coronavirus és el 061. Recomanem 

descarregar i consultar l’app de CatSalut. El canal d’informació general de la Generalitzat és 
el 012 i només per emergències i en cap cas per informació, el 112. 

 
Amb RESPECTE per les decisions dels nostres representants sanitaris i polítics, amb 
actuacions individuals RESPONSABLES I amb la SOLIDARITAT per afrontar les altres crisis 
que es derivaran de la sanitària, ens en sortirem. Com sempre hem fet els catalans i catalanes. 
 
#JoEmQuedoACasa 
 
Vacarisses, 17 de març de 2020 
L’alcalde de Vacarisses 
 
 
BAN INFORMATIU DE LES NOVES MESURES COVID-19  
 
Vacarissans i vacarissanes: 
 
Pel Ministeri de Sanitat s’ha dictat l’Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, sobre les condicions en 
les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la 
situació de crisi sanitària, ocasionada per la COVID-19. 
L’Ordre té per objecte establir les condicions en les quals, a  partir de demà dia 26 d’abril ,  
els nens i nenes menors de 14 anys  podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant 
la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, establint el següent: 
 

1. Desplaçaments permesos:  

• Els nens i nenes menors de 14 anys , i un adult responsable , podran circular per les 
vies i espais d’ús públic, respectant els requisits previstos al RD 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma,  per evitar el contagi: 

-Realització d’un passeig diari , de durada màxima d’una hora  i a una distància no 
superior a un kilòmetre respecte del seu domicili, entre les 9:00 hores i les 21:00 
hores   
-No està permès aquest passeig si els nens i nenes presenten símptomes o estiguin en 
aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes 
o diagnosticat de COVID-19. 
 

2. Requisits per evitar els contagis:  

• El passeig diari haurà de realitzar-se, com a màxim en grups  formats per  un adult 
responsable i fins a tres nens o nenes.  
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• Durant el passeig diari haurà de mantenir-se una distància  interpersonal amb tercers  
d’almenys dos metres . Tanmateix, s’haurà de donar compliment a les mesures de 
prevenció i higiene,  fixades per fer front a la COVID-19 per les autoritats sanitàries. 

 
3. Llocs permesos:  

• Es podrà circular per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals i 
zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d’un kilòmetre 
respecte del domicili del menor.  

• -No està permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, així com a 
instal.lacions esportives. Recordeu que estan tancades totes les zones de jocs infantils 
dels parcs públics del municipi. 

 
4. Adult responsable:  

• Als efectes previstos a l’ordre, s’entén per adult responsable aquella persona major 
d’edat que conviu actualment en el mateix domicili amb el nen o nena, o es tracti d’un/a 
teballador/a de la llar que es faci càrrec del menor. Quan l’adult responsable sigui una 
persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de 
fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d’aquests. 

• És responsabilitat de l’adult acompanyant, garantir que es compleixen, durant la 
realització del passeig diari, els requisits per evitar el contagi que s’han indicat al punt 2 
del present Ban. 

 
Recomanació. Seguint el Pla de desconfinament que a vui ha aprovat el Govern de la 
Generalitat, i sempre respectat les mesures de l’Or dre Ministerial precitades, per tal 
d’ordenar-nos i evitar aglomeracions, recomano la s ortida dels nens i nenes per franges:  
- De les 11:00 hores a 13:00 hores, famílies amb ne ns i nenes de fins a 6 anys  
- De les16:00 a les 18:00 hores, famílies amb nens i nenes de 6 a 14 anys.  
 
Amb aquest desconfinament parcial, us convido a gaudir de l’entorn tan privilegiat que tenim, 
respectant en tot moment les mesures imposades per les decisions dels nostres representants 
sanitaris i polítics. 
També, apel.lo a la vostra responsabilitat individual i col·lectiv  perquè  hem de donar resposta 
a aquesta situació tan excepcional, de forma responsable i compromesa, en benefici de tots i 
totes. 
Per últim, vull agrair el comportament exemplar de la majoria dels vilatans i vilatanes, i recordar 
a aquells i aquelles que no veniu respectant les mesures que,  l’incompliment de les normes 
seran objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 
 
#JoEmQuedoACasa 
 
Vacarisses, 25 d’abril de 2020 
 
Antoni Masana i Ubach 
L’alcalde de Vacarisses 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I RE GIDORIES DICTATS AMB 

MOTIU DE LA COVID19.  
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DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 92/2020, DE 16 DE MARÇ, D E SUSPENSIÓ 
EXCEPCIONAL I CAUTELAR, DE LA CELEBRACIÓ DELS ÒRGAN S COL.LEGIATS PLE, 
JUNTA DE PORTAVEUS I COMISSIONS INFORMATIVES, DEL M ES DE MARÇ. 

Davant dels esdeveniments provocats per la situació epidemiològica produïda per l’extensió del 
coronavirus COVID-19 es fa necessari adoptar mesures relacionades amb la reducció del 
contagi social per evitar l’expansió de la malaltia  i preservar la salut de la població en general. 

Atès que s’estan habilitant els recursos tecnològics per tal que s’operi amb  màxim nivell a fi 
d’establir un nou model no presencial de l’atenció al ciutadà. 
 
Vista la necessitat d’adoptar mesures que tenen caràcter temporal i excepcional i que podran 
variar en funció de com es desenvolupin els esdeveniments , que són imprevisibles,  i en funció 
de les directrius que estableixin tant les autoritats sanitàries del Govern de la Generalitat com 
Estatals, donant en tot moment complida informació i la màxima publicitat. 
 
És per tot l’exposat que : 
 
RESOLC 
 
PRIMER .-  Suspendre de manera excepcional i cautelarment la celebració del Ple Ordinari del 

present mes de març així com els preceptius actes previs  ( Junta de Portaveus i 
Comissions Informatives). 

 
SEGON.-   Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA  NÚM. 97/2020, DE 18 DE MARÇ,  PEL QUAL ES DICTEN LES 
MESURES RELACIONADES AMB OBRA PÚBLICA I PRIVADA A V ACARISSES, EN 
RELACIÓ A L’ACTUAL SITUACIÓ D’ALERTA PEL COVID-19  
 
La situació generada per la evolució del coronavirus COVID-19 obliga a adoptar mesures 
extraordinàries relacionades, entre d’altres, amb les obres que es realitzen a la via pública, tant 
d’àmbit municipal, com d’àmbit privat. 
 
Aquestes mesures, així mateix, es proposen amb la finalitat de col·laborar amb les directrius 
donades per les autoritats de salut publica de contenir, en la mesura de possible, la propagació 
del virus. 

Per tot l’exposat, 

RESOLC 

Primer.-     Aprovar les mesures següents: 

1.L’Ajuntament de Vacarisses declara la suspensió dels terminis d’execució de les obres de 
promoció privada fixats als permisos municipals de qualsevol tipus durant la vigència de l’estat 
d’alarma i d’aquelles pròrrogues que, en el seu cas, es puguin adoptar. 
2.L’Ajuntament adverteix a promotors i promotores d’obres, construccions i instal·lacions que 
s’estiguin executant a la vila de Vacarisses de l’obligació de compliment en tot cas de les 
mesures aprovades per les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el 
coronavirus i les normes fixades pel Reial Decret 463/2020. 
 
3.Així mateix, recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin 
desplaçaments per la via pública. Les úniques excepcions seran aquelles actuacions que calgui 
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portar a terme de forma urgent durant aquest període, sempre que estiguin justificades per la 
seguretat de les persones. 
 
4.Pel que fa a la Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Vacarisses, l’Ajuntament li atorga la 
màxima prioritat en aquesta situació i, per tant, podrà realitzar totes les tasques que li siguin 
encomanades que tinguin caràcter d’urgència i continuarà fent les obres necessàries per 
garantir l’abastament d’aigua potable dels ciutadans i ciutadanes de Vacarisses, amb especial 
atenció a accions preventives i a possibles ruptures mecàniques, rebentaments o avaries que 
comporten intervencions en equips electromecànics però també obra civil. 

Segon.-     Donar publicitat d’aquest decret per tal de comunicar als interessats/des el seu    

contingut. 

 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 99/2020, DE 19 DE MARÇ, D E SUSPENSIÓ DE 
COBRAMENT DE TAXES.  

 
Davant la situació generada per l’evolució del coronavirus Covid-19 i d’acord amb el que 
s’estableix als articles 9 i 10 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per aquest i es 
suspenen les activitats formatives presencials en tots els centres, així com l’apertura al públic 
de diferents equipaments  i la prestació d’activitats que es presten en aquests. 
 
Vist que en compliment de les mesures contemplades per aquest Real Decret l’ajuntament va 
acordar suspendre totes les  activitats que es presten als diferents equipaments municipals, 
destinades a diferents col·lectius,  les quals estan subjectes al pagament de les taxes 
municipals corresponents, fins que no sigui adoptat nou acord al respecte. 
 
Tenint en compte que l’article 26.3 del TRLRHL, en referencia la les taxes per la prestació de 
serveis,  determina que quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic o 
l’activitat administrativa que constitueixi el fet imposable de la taxa no es presti o es dugui a 
terme, és procedent la devolució de l’import corresponent. 
 
En virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 21 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 

RESOLC 
 

PRIMER. Suspendre el cobrament, fins que no es procedeixi  a la reapertura dels equipaments 
municipals i a la prestació dels serveis que a continuació es relacionen, de les següents taxes: 
 

- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL EL CUC  
I DE L’ESCOLA BRESSOL EL XIC. 
  

- TAXA PER L’US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.  
 

- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA . 
 

 
- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CARÀCTER LUDIC, FORMATIU, 

ESPORTIU, CULTURAL, D’ENTRETENIMENTS I SIMILARS. 
 
 

SEGON. Aprovar la devolució d’ofici o la compensació dels imports satisfets per la prestació 
d’aquests serveis corresponents al mes de març i per la part proporcional des de la data en que 
es va suspendre la corresponent prestació, amb les futures liquidacions que s’aprovin pels 
diferents conceptes una vegada es procedeixi de nou a la prestació dels mateixos. 
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TERCER. Notificar el present acord a l’ORGT i fer-ho públic pels mitjans adients. 
 

 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 101/2020, DE 23 DE MARÇ, D’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES AL “MANIFEST DELS ENS LO CALS DAVANT LA CRISI 
DEL CORONAVIRUS.  

 
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del 
món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels 
ens locals del nostre país. 
 
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, en virtut 
de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.-  Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Vacarisses al “MANIFEST 

DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es 
transcriu a continuació: 

 
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi 
generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també 
a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual 
situació.  
 
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de 
la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en 
el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra 
història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest 
motiu, hem de començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les 
autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació 
del COVID-19.  
 
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del 
virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva 
amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a 
essencials.  
 
Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem 
frenar la propagació d’aquesta pandèmia.  
 
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que 
s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, 
en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal 
que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.  
 
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al 
costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien 
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes 
línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar 
l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi.  
 
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a 
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de 
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recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible 
amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest 
context de crisi.  
 
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els 
autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui 
tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la 
normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin 
a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació 
econòmica del nostre teixit empresarial.  
 
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les 
demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de 
les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una 
millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que 
necessitem disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions 
que està generant aquesta crisi.  
 
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del 
món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així 
com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar 
totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les 
aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les 
ampliar per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones sense les actuals 
limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja 
avui; redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de 
finançament europeu del període 2021-2027.  
 
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que 
puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències 
que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del 
COVID-19.  
 
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens 
posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La 
ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a 
poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i 
entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i 
cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de 
construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.  
 
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals 
o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i 
l’acord.  
 
El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de 
prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, 
també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial 
coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les 
nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou futur.  
 
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies 
que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i 
s’estan a casa o als hospitals.  
 
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis 
essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment 
a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, 
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treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent 
és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!” 
 
SEGON.-   Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que 

se’n celebri. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal. 
 
QUART.-  Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, 

al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 
 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 102/2020, DE 24 DE MARÇ, PEL QUAL ES RESOL 
AVOCAR LA COMPETÈNCIA DELEGADA PER RESOLUCIÓ DE L’A LCALDIA NÚM 
188/2019, DE 18 DE JUNY,A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  RESPECTE L’APROVACIÓ 
DE FACTURES I ORDENACIÓ DEL SEU PAGAMENT.   

 
D'acord amb el que disposa l'art. 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 - 
ROF- i  l’art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-, 

_ 
Atès que per resolució de l'Alcaldia número 188/2019 de data 18 de juny de 2019, es va 
delegar en la Junta de Govern Local la competència per l’aprovació de les factures i la 
ordenació dels seus pagaments._ 

_ 
Resultant que les raons d'eficàcia en el funcionament dels serveis i amb motiu de l’estat 
d’alarma decretat amb motiu de l’alerta creada per la propagació del Cov-19 Coronavirus,  fan 
convenient avocar la competència delegada en la Junta de Govern Local respecte l’aprovació 
de les factures i l’ordenació del seu pagament a l'Alcaldia de la Corporació, com a òrgan 
delegant. 
 
Vist que es necessària l’aprovació de les factures que es relacionen en el document annex per 
un import de 51.277,78.-€ (cinquanta-un mil, dos-cents setanta-set euros amb setanta-vuit 
cèntims) 
 
 
En virtut de les competències atorgades per l’article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

_ 
RESOLC 

  

PRIMER.-  Avocar la competència delegada per Resolució de l'Alcaldia número 188/2019, de 
data 18 de juny de 2019, respecte de l’aprovació de les factures i l’ordenació del 
seu pagament, 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). 

  
SEGON.- Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal en la següent sessió 

ordinària que celebri. 
 
TERCER.-  Aprovar la relació de factures de data 24/03/2020 per un import de 51.277,78.-€ 

(cinquanta-un mil, dos-cents setanta-set euros amb setanta-vuit cèntims) 
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DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 104/2020, DE 27 DE MARÇ, DE SUSPENSIÓ DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA QUE VÉNEN REALITZANT  LES EMPRESES  ELI  
VACARISSES, S.L., I EXCELENT FACILITY SERVICIES S.L . 

 
 

La situació creada per la propagació del coronavirus Cod-19 ha provocat que, tant 
l’Administració de l’Estat com la de la Generalitat de Catalunya ,adoptin mesures relatives als 
contractes administratius de les  diferents tipologies que regulen prestacions realitzades per 
empreses en els centres d’ensenyament i diferents equipaments municipals i que s’han vist 
afectades per aquesta situació. 
 
En aquests es van acordar pel Govern de la Generalitat i de l’Estat un seguit d'actuacions per 
tal de lluitar contra els efectes econòmics produïts i que es poguessin produir com a 
conseqüència de la pandèmia, i que afecten a la prestació de diferents serveis que es venen 
realitzant per part de les empreses dels diferents sectors a favor dels ajuntaments. 
Per aquest motiu, entre d’altres, el Govern de l’Estat va aprovar el RDL 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. 
 
Per la seva banda, el Govern de la Generalitat ha dictat els DL 6/2020. de mesures urgents en 
matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, i el DL 7/2020 
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
modificat, en part , pel DL 8/2020  de 24 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic 
i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries, igualment per 
tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus CoVid-19. 
 
Vist el que disposen els articles  següents del DL 7/2020, referents a contractació :  
1.1 Atès que el tancament dels centres educatius de Catalunya, establert a partir del 13 de 
març de 2020, comporta la impossibilitat d'executar les prestacions de determinats contractes 
de prestació successiva subscrits pels òrgans de contractació competents del Departament 
d'Educació, dels consells comarcals i de les entitats locals, es declara la suspensió de 
l'execució dels contractes dels centres educatius que tinguin algun dels objectes següents: 
contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, 
traducció de llenguatge de signes i transport escolar de les llars d'infants, escoles d'educació 
infantil i primària, instituts d'ESO, batxillerat i formació professional, escoles d'art i disseny, 
escoles d'adults, escoles oficials d'idiomes, centres d'educació especial, escoles de música, 
escoles de dansa, conservatoris, centres de títols propis, i centres d'ensenyaments artístics 
superiors. Aquesta suspensió tindrà efectes en tot cas a partir del dia 14 de març i fins que 
s'acordi l'aixecament del tancament dels centres escolars. 

 
1.2  Atès que en el marc de les mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19, la 
Instrucció de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, 3/2020 de 13 de març, sobre 
mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, els 
departaments de la Generalitat i el sector públic han establert plans de contingència per 
restringir la prestació presencial de serveis als serveis bàsics o estratègics i atès que aquestes 
mesures comporten la impossibilitat de prestació de determinats contractes de prestació 
successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com els de neteja, 
seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, jardineria o altres, així com en els contractes 
de centres i establiments competència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l'administració o entitat contractant podrà declarar la suspensió d'aquests contractes des del 
moment en què resulti impossible la seva execució mitjançant l'aixecament de l'acta 
corresponent o a instància del contractista. Si a causa de les mesures adoptades es produeix 
una reducció de les prestacions objecte del contracte, l'òrgan de contractació podrà determinar 
les prestacions que es continuen realitzant, i si aprecia la conveniència de suspendre les 
prestacions per raons de salut pública i minimització de risc dels treballadors, n'acordarà la 
suspensió total. 
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1.3  La suspensió dels contractes previstos en els apartats anteriors comportarà en tots els 
casos l'abonament al contractista, per part de l'Administració o entitat contractant, dels danys i 
perjudicis efectivament soferts per aquest durant el període de suspensió, d'acord amb el que 
estableix l'article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. 
 
 
En els contractes de neteja i de seguretat i vigilància s'aplicarà el règim d'indemnitzacions 
previst a l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, tenint en compte igualment tots els 
danys i perjudicis efectivament soferts i les despeses acreditades. 
 
1.4  Per tal de garantir el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes esmentats 
i amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i l'estabilitat dels llocs 
de treball, per resolució del conseller o consellera d'Educació en els contractes de l'apartat 1, 
del conseller o consellera competent per raó de la matèria o de l'òrgan competent en la resta de 
casos, es garanteix la continuïtat en el pagament dels contractes que queden suspesos des de 
la data de la seva suspensió i amb la mateixa periodicitat que per a cada contracte s'estableixi 
en els corresponents plecs o documents contractuals, en concepte de bestreta a compte del 
pagament dels danys i perjudicis en els termes de l'apartat 3, i produint-se la regularització 
definitiva dels pagaments, si escau, a la finalització del període de suspensió. 
 
1.5  Quan les necessitats concretes dels edificis, instal·lacions i equipaments públics els 
contractes dels quals haguessin quedat suspesos d'acord amb aquest article, requereixin 
l'execució d'actuacions puntuals de les prestacions suspeses, els contractistes estaran obligats 
a atendre els requeriments de l'Administració o entitat del sector públic contractant i garantir la 
prestació del servei requerit. 
 
1.6  Els contractes de concessió de serveis, com menjadors escolars i altres afectats pel 
tancament dels centres escolars, queden subjectes al règim establert a l'article 34.4 del Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la suspensió i al pagament de les 
indemnitzacions corresponents. A sol·licitud del contractista i per resolució del conseller o 
consellera d'Educació s'establiran les mesures necessàries per al reequilibri econòmic 
d'aquests contractes.” 
 
 
Article 2  
(Article 2 DLL 7/2020 modificat) 
 
 
Habilitació a les entitats locals de Catalunya 
 
Els òrgans competents de les entitats locals de Catalunya podran dictar normes o actes 
administratius de suspensió de l'execució de contractes, en els mateixos termes i amb els 
mateixos efectes que s'estableixen en l'article anterior. 
 
Article 3 
(Article 3 DLL 7/2020 modificat) 
 
Manteniment de llocs de treball afectats  
 
La suspensió de l'execució dels contractes total o parcial i l'aplicació del règim establert als 
articles 1.4 i 6.2 d'aquest Decret llei en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar 
expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball adscrits als contractes 
suspesos, llevat del supòsit previst a l'apartat 6 de l'article 1. En el cas que l'empresa o entitat 
afectada per la suspensió sol·liciti l'aplicació d'un expedient de regulació d'ocupació que afecti 
els llocs de treball adscrits als contractes suspesos, ho haurà de comunicar immediatament a 
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l'òrgan contractant que acordarà la suspensió del pagament a compte previst en aquest Decret 
llei. 
 
Vist que la empresa ELI  VACARISSES, S.L., amb NIF B62574371 presta el servei de neteja 
de diferents equipaments, els quals es relacionen a continuació: 
 

tercer  Nom terc.  PRESTACIÓ DE SERVEI 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA AJUNTAMENT  

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA ESCOLA BRESOL EL CUC 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L.  SERVEI DE NETEJA LOCAL BRIGADA 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA EDIFICI LA FABRICA  

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI CASAL DE CULTURA SERVEI DE NETEJA 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI SAD 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA ESCOLA  BRESOL EL XIC  

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA CASAL JOVE I BULDER 
SERVEI DE NETEJA 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA  PISTAS SERVEI DE NETEJA 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA CASAL D'AVIS  

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI SAD 

 
Vist que la empresa EXCELENT FACILITY SERVICIES S.L. , amb NIF B17067646 presta el 
servei de neteja de diferents equipaments, els quals es relacionen a continuació: 
 
 
tercer  Nom terc.  PRESTACIÓ DE SERVEI 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA PAVELLO 
POLIESPORTIU   

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. SERVEI DE NETEJA ESCOLA PAU CASALS   

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI NETEJA ESCOLA FONT DE 
L'ORPINA 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA EL 
CASTELL 

 
Vist que l’ empresa  ELI  VACARISSES, S.L.,  prestarà els serveis de neteja en els següents 
locals i  fins les dates que s’especifiquen a continuació: 
 
tercer  Nom terc.  PRESTACIÓ DE SERVEI DATA  

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA BRESOL EL 
CUC 31/03/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA  BRESOL EL 
XIC  31/03/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA CASAL JOVE I BULDER  31/03/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA CASAL D'AVIS  31/03/2020 
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Vist que l’ empresa EXCELENT FACILITY SERVICIES S.L.,   prestarà els serveis de neteja en 
els següents locals i  fins les dates que s’especifiquen a continuació: 
 
tercer  Nom terc.  PRESTACIÓ DE SERVEI DATA  

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA PAVELLO 
POLIESPORTIU   31/03/2020 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA PAU 
CASALS   31/03/2020 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI NETEJA ESCOLA FONT DE 
L'ORPINA 31/03/2020 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA EL 
CASTELL 31/03/2020 

 
Per tot l’exposat i segons el que disposa l’article 53 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya  
 

RESOLC 
 
PRIMER.-  Acordar la suspensió de la prestació del servei de neteja als locals que a 

continuació es relacionen realitzats per la empresa ELI  VACARISSES, S.L., amb 
NIF B62574371, i amb efectes a partir de les dates següents: 

 
 

tercer  Nom terc.  PRESTACIÓ DE SERVEI 
DATA 

SUSPENSIÓ 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA BRESOL EL 
CUC 01/04/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA  BRESOL EL 
XIC  01/04/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA CASAL JOVE I BULDER  01/04/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA CASAL D'AVIS  01/04/2020 

 
 
SEGON.-  Acordar la suspensió de la prestació del servei de neteja als locals que a 

continuació es relacionen realitzats per la empresa  EXCELENT FACILITY 
SERVICIES S.L., amb NIF B17067646 i amb efectes a partir de les dates 
següents: 

 

tercer  Nom terc.  PRESTACIÓ DE SERVEI 
DATA 

SUSPENSIÓ 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA PAVELLO 
POLIESPORTIU   01/04/2020 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA PAU 
CASALS   01/04/2020 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI NETEJA ESCOLA FONT DE 
L'ORPINA 01/04/2020 

B17067646 
EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA EL 
CASTELL 01/04/2020 

 
 
TERCER.-  Acordar que a aquesta suspensió li seran d’aplicació les determinacions 

contingudes al DL 7/2020 pel que fa a la emissió de factures i indemnització dels 
danys i perjudicis produïts, fins que sigui aixecada la suspensió. 
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QUART.-  Notificar el present acord a les empreses ELI VARISSES, S.L., i EXCELENT 
FACILITY SERVICIES S.L. , al servei d’Intervenció i a les diferents regidories 
afectades. 

 
CINQUÉ.-  Donar compte al Ple de la Corporació del present acord. 

 
 
 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 108/2020, DE 2 D’ABRIL, DE S USPENSIÓ DEL PAGAMENT 
DEL CÀNON A SATISFER PEL CONTRACTISTA El TEATRE SCP , PEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE “CASAL DE CULTURA  

 

Davant dels esdeveniments provocats per la situació epidemiològica produïda per l’extensió del 
Coronavirus i d’acord amb el Real Decret 463/2020, de data 14 de març pel qual es va declarar 
l’Estat d’alarma a Espanya, reduint la mobilitat de les persones i possibilitant el seu accés 
únicament a serveis essencials, el Bar del Casal de Cultura des d’aquell dia va romandre 
tancat.  

Vist que aquesta situació temporal i excepcional reduirà els ingressos del concessionari en la 
seva totalitat fins que no es retorni a la normalitat, l’Ajuntament té la voluntat de pal·liar 
l’esmentada situació. 
 
Vist el que disposa l'article 34 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel que fa a la 
suspensió dels contractes de serveis pel que fa a les mesures en matèria de contractació per 
pal·liar les conseqüències del COVID-19.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides per l’article 
21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local. 
 
 

RESOLC 
 
 
PRIMER .-   Suspendre  el pagament del cànon a satisfer pel contracte del servei de Casal de 

Cultura, El TEATRE SCP, mentre no s’autoritzi de nou l’obertura i la prestació del 
servei. 

 
 
SEGON.-  Una vegada es procedeixi de nou a la prestació del servei es determinarà el 

rescabalament dels danys i perjudicis que es puguin haver produït per aquesta 
suspensió i que legalment li corresponguin, segons l’establert a l’article 34 del RDL 
8/2020. 

 
TERCER.-  Comunicar la present resolució al Servei d’Intervenció i al concessionari. 
 
 
 
DECRET DEL REGIDOR D’INNOVACIÓ, COMUNICACIÓ I EFICI ÈNCIA ENERGÈTICA NÚM. 
7/2020, DE 14 D’ABRIL, D’ADHESIÓ AL SERVEI DE VIDEO CONFERÈNCIA PER ALS ENS 
LOCALS LOCALRETMEET.  
 
Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de Catalunya, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, l’impuls i/o participació en el 
desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats. 
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Atès el que disposa el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic 
i en matèria tributària i econòmica, en la seva disposició addicional tercera. 
 
Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL) introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 
 
Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de videoconferència per als 
ens locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats a 
distància, donant compliment al que estableix la disposició addicional tercera del Decret llei 
7/2020, de 17 de març. 
 
Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de quatre mesos. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vacarisses, està interessat en utilitzar aquest servei per poder 
celebrar les reunions dels seus òrgans col·legiats a distància i retransmetre en directe les 
seves sessions plenàries. 
 
Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1 i les recomanacions 
establertes en l’annex 2, d’aquest acord. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 187/2019, de 
17 de juny de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juny 
de 2019. 
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió, 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. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET, que consten en 
l’annex 1 d’aquest acord. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització del servei 
establertes en l’annex 2 d’aquest acord. 
 
Quart.- Designar el/la responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió del seu espai 
de videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3. 
 
 
 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 110/2020, DE 14 D’ABRIL, DE CELEBRACIÓ DEL PLE 
ORDINARI DEL MES D’ABRIL PER MITJANS ELECTRÒNICS  
 
Vist que segons els preceptes vigents fins ara a l’ordenament jurídic,  que regulen aspectes 
com el lloc de celebració de les sessions plenàries i d’altres òrgans col.legiats del ens locals, 
determinant que tindran lloc a la seu de la Corporació, llevat casos de força major,  així com 
l’assistència amb caràcter presencial dels seus membres (article 46.1 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local,  article 102.1 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, article 
8.1 del Reglament orgànic municipal i article 85 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). 
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Davant la situació d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19, 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 declarat l’esta d’alarma per RD 463/2020, de 14 de març, modificat per RD 465/2020, 
de 17 de març, i prorrogat per RD 476/2020, de 27 de març, i RD 487/2020, de 10 d’abril, la 
situació d’emergència sanitària continua fins a la data d’avui i, tenint en compte l’elevada 
incertesa que caracteritza l’evolució d’aquesta crisi sanitària, la qual obliga ha extremar la 
prudència,  resta apreciada la situació excepcional de força major, pel risc de contagi, el qual 
s’ha de combatre amb distanciament social. 
 
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, s’ha resolt 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 
21.1.c) 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,  la celebració del  
Ple ordinari del mes d’abril, es realitzarà 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. 
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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 en 
directe. 

 
TERCER.-  Suspendre,  de manera excepcional i cautelarment, la celebració de les 

Comissions Informatives i de la Junta de Portaveus del mes d’abril, sens 
perjudici de sotmetre al Ple de la corporació la ratificació de la inclusió a l’ordre 
del dia de la convocatòria, de les propostes d’acord  que s’hi fixin, en virtut del 
que disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.   

 
QUART.-   Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 
 
CINQUÈ.-  Comunicar aquests acords al Consorci Localret. 
 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 111/2020, DE 14 D’ABRIL, DE ME SURES EXTRAORDINÀRIES 
D’APLICACIÓ A TOT EL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTA MENT 
 
 
La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a nivell global, que està 
afectant de manera significativa, a més de  l'activitat productiva i el benestar dels ciutadans, a 
la forma de prestar els serveis públics. 
 
Per fer front a aquesta situació greu i excepcional, el R.D 487/2020, de 10 d’abril ( BOE número 
101, d’11 d’abril de 2020) prorroga fins al 26 d’abril del 2020 l'estat d'alarma declarat pel R.D. 
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 per la COVID-19. 
 
El R.D.L. 10/2020,  de 29 de març, establia un permís retribuït recuperable per a les persones 
treballadores per compte aliè que no desenvolupen l’activitat laboral en serveis essencials des 
del 30 de març al 9 d’abril inclosos. 
 
L’aplicació d’aquest permís retribuït recuperable ha deixat de tenir vigència després del dia 9 
d’abril, al no haver estat prorrogada expresament amb l’aprovació del R.D 487/2020.  
 
 Aquets fet suposa , per tant, que després del dia 9 d’abril es retorni a la situació prèvia existent 
entre el 14 i el 29 de març, regulada pel R.D. 463/2020, de 14 de març. 
 
Aquest Ajuntament amb l'objectiu d'ajustar a les exigències d'aquesta situació extraordinària ha 
adoptat una sèrie de mesures i amb l'objecte de salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot 
el personal que segueix prestant els seus serveis de forma presencial i no presencial s'ha 
confeccionat un Protocol d'Actuació davant el COVID-19. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'art. 21.1-h) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

RESOLC: 
 

PRIMER.-  Aprovar les següents mesures extraordinàries d’aplicació a tot el personal al servei 
de l’Ajuntament de Vacarisses, mentre duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. 

A) Confinament provisional del personal que tingui la consideració de personal vulnerable. 
B) Confinament provisional del personal que  tingui familiars convivint amb ells i tinguin també 

la consideració de personal vulnerable. 
C) Prioritzar, establir i mantenir el teletreball i el  treball no presencial. 
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D) Evitar el desplaçaments dels treballadors que viuen fora del municipi i que no pertanyin als 
serveis que no siguin essencials. 

E) Continuïtat de la prestació de serveis essencials ( Policia Municipal, Serveis Socials i 
Brigada Municipal) de forma presencial, de la mateixa manera i forma que es venia 
realitzant fins a la data. 

Per cada un d’aquests punts s’establiran uns requisits que es recullen en l’ANNEX I. 
 
SEGON.- Aprovar el Protocol d'Actuació davant el COVID-19, que serà d'obligat compliment 

per tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial, al menys 
mentre duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, segons Reial Decret 487/2020, 
de 10 d’abril ( BOE número 101, d’11 d’abril de 2020), pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma declarat pel Reial Decret 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 . 

 
TERCER.-  Comunicar la present resolució al Departament de RRHH, per tal de que la faci 

extensiva, juntament amb el protocol d’actuació pel COVID-19, a tots els empleats 
municipals i publicar-lo a la WEB de l’Ajuntament (i altres mitjans, si s'estima 
convenient). 

QUART.-  Comunicar la present resolució i el protocol d’actuació pel COVID-19, al Comitè de 
Seguretat i Salut. 

CINQUÉ.-  Donar compte de la present resolució al ple de la corporació en la primera sessió 
que celebri. 

 
 
ANNEX I.  
DETERMINACIÓ DE L’ARTICLE PRIMER DEL DECRET DE L’AL CALDIA NUMERO 
111/2020 
 
PUNT A) PERSONAL VULNERABLE  
Actualment el personal especialment sensible al COVID-19 són: 

- Majors de 60 anys. 
- Hipertensió arterial. 
- Diabetis. 
- Malalties cardiovasculars. 
- Malalties pulmonars cròniques. 
- Càncer. 
- Immunodeficiències. 
- Embarassades. 

 
El personal que tingui la consideració de personal vulnerable, i no ha comunicat al departament 
de RRHH, haurà de fer-ho, i per previsió restarà confinat, fins a la seva avaluació i  confirmació 
per part del servei de prevenció, per tal de que determini les mesures necessàries i el seu 
confinament.  
 
PUNT B) FAMILIAR VULNERABLE  
El personal que tingui un familiar convivint amb ell, i tingui la consideració de personal 
vulnerable, determinat en el punt A, ho comunicarà al departament de RRHH, amb la deguda 
justificació. 
 
PUNT C) PRIORITZAR EL MÀXIM EL TREBALL NO PRESENCIA L. 
Es prioritzarà al màxim el teletreball, per aquest motiu es determinarà els departaments que 
podran continuar el seu treball NO PRESENCIAL, i es posaran a la seva disposició les eines 
tant telemàtiques, informàtiques, telefòniques, videoconferència, etc, per poder realitzar-se. 
Cal coordinar-se i notificar al responsable d’informàtica les mancances o anomalies de les 
connexions, o deficiències alhora de poder realitzar el teletreball. 
Els departaments que actualment estan realitzant treball no presencial són: 
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OAC 
Secretaria 
Intervenció – RRHH 
Noves tecnologies i comunicació. 
Serveis a les persones 
Serveis Tècnics 
Medi Ambient 
 
FUNCIONAMENT:  
Cada Cap/Responsable del departament es coordinarà amb el personal al seu càrrec, per 
determinar i prioritzar quines tasques s’han de realitzar, segons les directrius establertes per 
l’equip de Govern, establint els controls necessaris per dur-les a terme. Cada treballador haurà 
de reportar al cap de les tasques realitzades, i aquest setmanalment les reportarà al 
departament de RRHH.  
Es recomanable establir comunicacions periòdiques (via correu, telèfon etc), i realitzar 
videoconferències com a mínim un cop a la setmana i/o quan sigui necessàries.  
Els Treballadors/es que no puguin, o no tinguin Cap/Responsable hauran de reportar 
directament al departament de RRHH.  
Caldrà que notifiqui, si es queda sense tasques a realitzar, per tal de poder determinar-ne de 
noves, i/o si pot ajudar altres necessitats o altres departaments. 
 
PUNT D: EVITAR DESPLAÇAMENTS  
Tot el personal que no pot fer teletreball o treball a distància, i s’ha desplaçar doncs viu fora del 
municipi de Vacarisses, s’evitarà al màxim els desplaçaments, sempre i quan siguin tasques 
que no es considerin essencials i/o considerades urgents. 
 
PUNT E: CONTINUITAT DE SERVEIS ESSENCIALS  
El personal que estan realitzant serveis essencials de forma presencial, continuaran la seva 
realització de la mateixa manera. 

- Organitzar equips de treball separats per evitar una possible afectació del virus 
col·lectiva i així garantir la seva disponibilitat . 

- Garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous procediments i 
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi.  

- Reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible  
- Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents de forma simultània quan 

sigui necessari, per tal de garantir la distanciació entre els treballadors i treballadores.  
- Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de persones treballadores 

presents al mateix temps.  
- Continuar les mesures preventives indicades pel servei de prevenció COVID-19 

(Brigades, Policia Municipal i Serveis Socials) 
 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ  

 

Aquest Protocol d'Actuació té com a finalitat contenir la propagació de virus (COVID 19). 

Aquestes mesures estan enfocades a evitar el contagi dels empleats municipals i seran 
d'obligat compliment per tot el personal que segueixi prestant els seus serveis de forma 
presencial, al menys, mentre duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, declarat pel Reial 
Decret 463 / 2020, de 14 de març, i prorrogat pel RDLL 487/2022 . 

A més s'han de complir obligatòriament totes les mesures que s'adoptin altres Administracions i 
Organismes Públics que afecten centres i instal·lacions de caràcter públic. 

PRIMER.- S'adoptaran les següents mesures preventives de protecció personal: 
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- Es rentaran les mans freqüentment, sent recomanable el rentat amb aigua i sabó; quan 
no sigui possible s'utilitzaran gels desinfectants. Quan estiguin brutes cal rentar-les 
amb aigua i sabó. 

- Al tossir o esternudar, cobrir boca i nas amb un mocador d'un sol ús i llençar-lo en un 
contenidor d'escombraries. Si no es té, faci-ho sobre l'angle intern de colze, amb el 
braç flexionat per impedir propagació de virus. 

- S'evitarà el contacte amb els ulls, nas i boca sense rentar-se prèviament les mans. 
- Es faran servir un sol cop els mocadors d'un sol ús per eliminar secrecions respiratòries 

i s'eliminaran després del seu ús. 
- Si es presenten símptomes respiratoris s'evitarà el contacte proper amb altres 

persones. 
- Si algun empleat tingués símptomes o donés positiu ho comunicarà el més aviat 

possible al seu superior jeràrquic, que ho posaran en coneixement de la unitat 
corresponent.  

- L'Ajuntament informarà d 'aquest fet als treballadors més propers.  
- El personal que tingui la consideració de personal vulnerable ho comunicarà a el Servei 

de Prevenció, per a la seva avaluació i determinació de les mesures necessàries, 
determinant quan procedeixi el seu confinament i la tramitació de la corresponent baixa 
per accident de treball. 

SEGON.- S'adoptaran les següents mesures de protecció de l'entorn físic: 

- Només es permetrà l'accés als edificis municipals per les portes habilitades a l'efecte.  
- El control d'accés es durà a terme per la Policia Local. 
- Es col·locaran cartells informatius sobre les mesures de protecció de caràcter personal 

en els llocs de treball.  
- Els cartells es col·locaran en zones visibles, en l'accés als edificis, en zones pròximes 

als llocs d'atenció, zones d'espera i zones de pas amb afluència de públic i 
empleats/es. 

- En els lavabos es col·locaran cartells informatius sobre la forma de rentar-se les mans. 
- Es col·locaran, en cada despatx tantes papereres com siguin necessàries, adequades 

per rebutjar els mocadors, per evitar desplaçaments innecessaris amb el personal 
municipal. 

- S'intensificaran les mesures de ventilació dels llocs de treball. 
- Es netejaran i desinfectaran els espais de treball freqüentment, amb especial atenció 

les zones de confluència i ús comú (lavabos, zones d'espera, punts d'informació i llocs 
on es realitzi atenció a el públic).  

- S'haurà d'utilitzar lleixiu diluït, aigua oxigenada o alcohol i altres productes eficaços 
contra aquest virus. 

- Només s'utilitzaran els ascensors quan sigui absolutament necessari. 
- S'evitaran els espais poc ventilats. Sempre que sigui possible es mantindran obertes 

les portes d'accés a les diferents estances amb l'objecte de minimitzar el contacte amb 
manetes, poms etc.  

- Es ventilaran les estades durant la jornada de treball obrint finestres quan sigui 
possible. 

- El control de presència es realitzarà des de l'ordinador personal evitant la manipulació 
de teclat de rellotge d'accés en la mesura del possible. 

- Es redistribuirà el mobiliari i els llocs de treball amb l'objectiu de maximitzar les 
distàncies entre els treballadors. 

- Sempre que sigui possible s'evitarà compartir elements de treball amb altres 
treballadors. En els casos és que sigui necessari compartir equipament cada usuari ho 
desinfectar abans de començar el seu torn i quan ho finalitzi, amb el material facilitat 
per l'Ajuntament i d'acord amb el corresponent protocol. 

- Els vehicles compartits hauran airejar obrint totes les portes. 
- Es col·locaran mampares o altres sistemes de protecció en els llocs de treball amb 

atenció directa a el públic. 
- Es proveirà dels EPI necessaris d'acord amb les fitxes elaborades (gels desinfectants, 

mascaretes, guants, ulleres, mocadors d’un sol ús, etc. ). 
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TERCER. - S'adoptaran les següents mesures de protecció en relació als Treballadors externs. 

- La relació amb empreses externes, es realitzarà mitjançant el teletreball, prohibint 
l’entrada de personal extern que no sigui indispensable. 

- Activitats realitzades per empreses externes que siguin necessàries, com la neteja, 
s’hauran de realitzar fora de l’horari laboral. 

- Pel que fa al transportistes s’haurà de mantenir la distància de seguretat, a ser possible 
que no surtin del vehicle. Evitar que circulin pel centre de treball (ús de lavabos o altres 
espais). Si requereixen l’ús del lavabo, higienitzar-lo a posteriori. 

QUART.-  Aquestes mesures preventives seran recollides mitjançant el document que 
s’adjunta al present protocol com ANNEX II “CHECK-LIST MESURES 
PREVENTIVES DAVANT L’EXPOSICIÓ A SARS-CoV-2”, document que servirà 
com a revisió del compliment de les mateixes, i posteriors revisions que es faran en 
funció de les incorporacions dels treballadors/res, a sol·licitud dels delegats de 
prevenció, i quan es consideri necessari. 

CINQUÈ.-  Serà d’obligat compliment que els treballadors/res que hagin de prestar els seus 
serveis de caràcter presencial, presentin el document que s’adjunta al present 
protocol com ANNEX III “DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE PER PART DEL 
TREBALLDOR/A”. 

 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 112/2020, DE 15 D’ABRIL, D’APROVACIÓ DEL 
FRACCIONAMENT DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PEL  SERVEI DE GESTIÓ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS.  
 
Vist la situació de la emergència sanitària a nivell global de COVID-19, i per fer front a aquesta 
situació greu i excepcional, el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, publicat al BOE número 
101, d’11 d’abril de 2020, determina la segona prorroga de l’estat d’alarma fins al 26 d’abril del 
2020. 
 
Davant d’aquesta situació, L’Organisme de Gestió Tributària, en data 07 d’abril presenta un 
escrit d’una nova proposta de revisió del calendari fiscal dels tributs municipals, a fi de facilitar 
als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries i endarrerir el càrrec en 
compte de les corresponents fraccions de l’Impost sobre béns immobles, de la Taxa per la 
prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus, i de la taxa de guals, per a 
aquells que tinguin domiciliat el seu pagament. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària, serà qui adoptarà l’acord corresponent a la proposta de 
modificació del calendari fiscal, i serà d’aplicació un cop s’efectuï la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província. En el cas de que l’Ajuntament  decideixi una mesura alternativa de la 
proposta del calendari, haurà de ser aprovada i notificada a l’ORGT abans del dia 20 d’abril. 
 
Vist que actualment la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de servei de 
gestió de residus municipals, en el seu article 8 de Règim de declaració i ingrés determina un 
únic ingrés anual pel pagament de la Taxa esmentada.  
 
Atès que es voluntat d’aquest Ajuntament facilitar el pagament de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, fraccionant el seu pagament en dos rebuts. 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides per l’article 
21.1.c) de la Llei reguladora de les bases del règim local 
  

RESOLC 
 
PRIMER.-  Aprovar el fraccionament de la quota tributària de la Taxa pel servei de gestió de 

residus municipals, restant el període de cobrament en les dates i fraccions que es 
detallen a continuació: 
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  NOVA NOVA NOVA  

DESCRIPCIÓ   
Data Inici 
Voluntària 

Data Fi 
Voluntària 

Data 
Domiciliació 

TAXA GESTIÓ DE 
RESIDUS DOMÈSTICS       
  1era Fracció  02/06/2020  04/09/2020 01/09/2020 
  2ona Fracció  01/10/2020  04/12/2020 01/12/2020 
 
SEGON.-  Comunicar la present resolució a la Oficina de Gestió Tributària. 
 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 115/2020, DE 17 D’ABRIL D E 2020, PEL QUAL ES RESOL 
AVOCAR LA COMPETÈNCIA DELEGADA PER RESOLUCIÓ DE L’A LCALDIA NÚM 
188/2019, DE 18 DE JUNY, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ  
 
Vist que segons la Disposició addicional segona.1  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
2017, de contractes del sector públic, correspon a l ‘Alcalde  les competències com a òrgan de 
contractació, respecte dels contractes  quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues 
incloses. 
 
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 de contractació: 
 
“(a)Les contractacions de tota classe, amb excepció dels contractes menors, quan el seu valor 

estimat no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis 
milions d’euros. 

 
(b)Les contractacions de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, 

eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi 
aquell percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. “ 

 

Resultant que les raons d'eficàcia en el funcionament dels serveis, atès l’estat d’alarma 
decretat 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 de 
contractació 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 de contractació, 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). 

  
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 D’ALCALDIA NÚM. 120/2020, DE 22 D’ABRIL, D’A IXECAMENT DE LA 
SUSPENSIÓ DE CELEBRACIÓ DE  LA JUNTA DE PORTAVEUS D EL MES D’ABRIL I LA 
SEVA CONVOCATÒRIA  
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 110/2020, de 14 d’abril ,  es va resoldre suspendre,  de 
manera excepcional i cautelarment, la celebració de les Comissions Informatives i de la Junta 
de Portaveus del mes d’abril, sens perjudici de sotmetre al Ple de la corporació la ratificació de 
la inclusió a l’ordre del dia de la convocatòria, de les propostes d’acord  que s’hi fixin, en virtut 
del que disposa l’article 82.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.   
 
Vist que segons estableix 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, en relació al règim de suspensió de terminis administratius: 
 
“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......”. 
 

Atès que això suposa la suspensió automàtica de tots els procediments des de l’entrada en 
vigor de la norma, qualsevol que sigui la seva naturalesa, tota vegada que disposa la seva 
represa del còmput dels terminis una vegada conclòs l’estat d’alarma o, en el seu cas, les 
seves pròrrogues. 

Vist que el 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, i davant la previsió  que avui 
sigui autoritzada pel Congrés dels Diputats novament una pròrroga, proposada amb una 
vigència fins l’11 de maig de 2020, i amb la incertesa de si en un futur esdevindrà una nova 
pròrroga. 
 
Atès que prenent en consideració els efectes de la precitada suspensió de termes i interrupció 
de terminis, s’ha valorat que per a la celebració del Ple ordinari del mes d’abril, no hi ha cap 
assumpte que revesteixi una urgència per a la seva aprovació, i per tant la part resolutiva de 
l’ordre del dia, establerta en compliment de l’article 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local,  estaria buida de contingut, pel que fa a propostes de 
resolució a sotmetre prèviament a dictamen de les corresponents Comissions Informatives. 
Això no treu que, en virtut de l’expressat article 46.2.e), la part dedicada al control, i que 
presenta una substantivitat pròpia, en el Ple ordinari del mes d’abril es doni compte de les 
mesures adoptades per l’Ajuntament, en diferent àmbits competencials, per raó de la situació 
d’emergència de salut pública provocada pel COVID-19. 
 
Malgrat que per Decret de l’Alcaldia núm. 101/2020, de 23 de març, es va resoldre manifestar 
el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Vacarisses al “MANIFEST DELS ENS LOCALS 
DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS” , i donar-ne compte al Ple, davant la situació de crisi 
d’aquesta transcendència, amb els efectes que està comportant, tant a nivell sanitari, com 
social i econòmic, tots els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses han fet palesa  la 
voluntat d’expressar aquet suport i adhesió al precitat Manifest. 
 
És per això que considero necessari la celebració de la Junta de Portaveus d’aquest mes 
d’abril. 
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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, la situació d’emergència sanitària continua fins a la data d’avui i, tenint en compte 
l’elevada incertesa que caracteritza l’evolució d’aquesta crisi sanitària, la qual obliga ha 
extremar la prudència,  resta apreciada la situació excepcional de força major, pel risc de 
contagi, el qual s’ha de combatre amb distanciament social. 
 
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 
21.1.c) de la Llei reguladora de les bases del règim local 
 

 RESOLC 
 
PRIMER.-  Aixecar la suspensió de la celebració de la Junta de Portaveus del mes d’abril, 

acordada per Decret de l’Alcaldia núm. 110/2020, de 14 d’abril.   
 
SEGON.-  Convocar sessió ordinària de la Junta de Portaveus , a celebrar el dia 27 d’abril 

de 2020, a les 18:30 hores,  i amb el següent ordre del dia: 
 

“1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL 24  DE FEBRER DE 2020. 
 
2.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM , UIPV , V per V , PSC-CP, 
MV-ECG  I Cs,  DE SUPORT I ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES AL 
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”  
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3.- DETERMINACIÓ DELS PUNTS QUE CONTINDRÀ L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA A CELEBRAR PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EL DIA 30 D’ABRIL DE 2020.” 
 
TERCER .-  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,  la celebració de la 
Junta de Portaveus del mes d’abril, es realitzarà 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. 

 
QUART.-   Comunicar la present resolució als Portaveus dels Grups Municipals de 

l’Ajuntament de Vacarisses.  
 
 
 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 121/2020, DE 22 D’ABRIL D E 2020, PEL QUAL ES RESOL 
AVOCAR LA COMPETÈNCIA DELEGADA PER RESOLUCIÓ DE L’A LCALDIA NÚM 
188/2019, DE 18 DE JUNY, A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL , EN MATÈRIA 
D’URBANISME  
 
Vistes les competències que l’article  21.1.q) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, atribueix a l’Alcaldia. 
 
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’urbanisme: 
 
“Atorgament, denegació i pròrroga de llicències urbanístiques i ús del sòl en tots els àmbits, així 
com les de primera ocupació quan impliquin modificació del projecte d'obra,  amb exclusió 
d'obres menors, conformitat de les comunicacions prèvies i llicències de parcel.lació.” 
 

Resultant que les raons d'eficàcia en el funcionament dels serveis, atès l’estat d’alarma 
decretat 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’urbanisme 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, que en matèria d’urbanisme es transcriu literalment en la 
part dispositiva de la present resolució, 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). 

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

ordinària que celebri. 
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Alcalde informa que hi ha 23 casos positius de Covid-19 a Vacarisses, 65 sospitosos, i 
una taxa del 34,39% per 10.000 habitants. 
Agraeix a tota aquella gent que fa cas a les autoritats i critica aquells que no ho fan, posant 
èmfasi a les segones residències, generant problemes també amb temes com la recollida de 
poda quan els van dir que no els hi podien recollir i donant veritables problemes en el 
funcionament diari quan, evidentment, les autoritats demanaven que no es fessin 
desplaçaments a les segones residències. 
 
Per altra banda, en relació a les residencies de gent gran diu que, a dia d’avui , no tenen cap 
cas de residents ni personal que hagin donat positiu, per tant s’han de felicitar i felicitar la gestió 
que s’està fent d’aquestes residències. Afegeix que l’ajuntament ha col·laborat amb elles 
donant material o el que els han demanat i que hi ha una comunicació directa diària per saber 
el seu estat. 
 
Explica que l’ajuntament està tancat físicament, només hi ha els treballadors essencials, 
Serveis Socials, Policia i Brigada, i des de dimarts els bidells estan treballant a les escoles, ells 
sols, autoritzats pel Departament d’Educació i fent feines específiques. El Sr. Alcalde diu que 
agraeix la feina de tots els treballadors i treballadores, però especialment aquests que estan dia 
a dia a primera línia. 
 
Pel que fa a l’atur les dades son molt preocupants, ha pujat en 50 persones i la taxa es situa al 
12,31 %, per sobre de la taxa del Vallès i també per sobre de la taxa mitjana de Catalunya. 
 
En relació a la gestió dels residus el Sr. Alcalde informa que, d’acord amb el Consorci de 
Residus s’ha fet una recollida específica de les residències per tal que els residus es tractessin 
conjuntament per no generar contagis i posar en risc els operaris i treballadors i treballadores 
del CTR. Segueix explicant que l’abocador està tancat i, per tant, no rep entrades d’aquest 
tipus de residus, i tot i que des del Consorci es va informar a l’ajuntament que tenien previst 
obrir l’abocador de manera imminent, de moment no ha estat així. L’Agència Catalana de 
Residus els ha dit que en els propers 15 dies pot ser que l'abocador obri, però que no serà per 
cap urgència, sinó pel tràmit administratiu que se li havia de donar. 
 
El Sr. Alcalde segueix explicant que des de Serveis Socials s’ha fet una ronda de trucades a 
majors de 70 anys, dues rondes als majors de 80, també s’ha trucat a les persones que tenen 
el servei de teleassistència i a aquelles que ho han demanat expressament per algun motiu. 
Afegeix que altres persones, al rebre la trucada ja van informar que estaven amb els fills o filles 
i que, per , no necessitaven cap seguiment.  
També explica que s’estan fent altres seguiments concrets de riscs específics, familiars, 
medicacions, aliments, sanitaris ... intervenint directament des de Serveis Socials i amb l’ajuda 
de Protecció Civil i ADF per gestionar-ho que, com ja ha dit, se’ls haurà de fer no només un 
reconeixement, sinó fins i tot un monument per la gran tasca que estan fent. Comenta que amb 
Càrites Vacarisses s’ha coordinat la gestió per garantir la correcta alimentació dels usuaris, i 
des del Servei d’Intervenció Socioeducativa també s’han iniciat les trucades a les famílies, per 
una banda a pares i mares per saber com estan portant el confinament i com porten la relació 
amb els seus fills, l’ús de les pantalles, televisors i, per altra banda, amb els mateixos nens per 
mantenir el contacte. 
Segueix explicant que per part del psicòleg municipal s’està fent un servei telefònic o per vídeo 
trucada de totes i tots els usuaris que ell mateix ja estava atenent i usuaris nous que ho han 
sol·licitat. 
També diu que es van entregar les targetes moneder de la Generalitat per a les beques de 
menjador, carregades amb 4 € per infant i dia, i que s’estan gestionant els vals d’aliments i el 
rebost. 
Comenta que s’han entregat lots d’aliments per urgència a famílies o persones que ho han 
sol·licitat i s’han augmentat també els lots per les famílies que tenen els infants a casa seva.  
Explica que l’entitat que gestionava el rebost està formada per persones grans que s’han hagut 
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de quedar a casa i ha assumit la gestió Serveis Socials. 
Des del Serveis d’Atenció Domiciliaria es continuen els serveis de neteja imprescindibles i el 
suport personal. 
Com ja els va informar es farà una provisió de fons de 60,000 € per Serveis Socials, hi haurà 
100,000 € més per Serveis Socials i també s’està treballant per oferir un ajut a autònoms i 
microempreses fins a 10 treballadors. 
 
Pel que fa a la Deixalleria explica que s’ha tornat a obrir a partir d’avui, amb cita prèvia matí i 
tarda, només es deixen entrar 3 cotxes i no s’atén a persones de segona residència. Explica 
que el servei de recollida de poda es segueix fent, però hi ha una llista d’espera d’un mes 
aproximadament, tot i que ara amb la Deixalleria oberta es podrà gestionar molt millor. 
 
Per acabar torna a agrair als voluntaris, a les cosidores de Vacarisses i Rellinars, a Robin Hat 
que els ha donat la roba per poder fer les mascaretes, a persones que els han fet arribar 
mascaretes que les han comprat per repartir-les a Policia i a qui les necessiti, a les farmàcies 
que els han repartit les mascaretes fetes pels voluntaris, a la clínica dental que les ha 
esterilitzat i, especialment a l’ADF i a Protecció Civil. Acaba dient que  de moment s’han fet 
8.000 mascaretes i al final de la setmana vinent se n’hauran fet 10.000, també se’n faran per 
infants i es donaran també a les farmàcies i se’n tornaran a donar a les residencies i a 
particulars. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui pregunta si s’ha contemplat la possibilitat d’anular les taxes de 
terrasses i escombraries pels comerços de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde respon que les taxes que s’han suspès son les de pavelló, escola bressol i escola 
de música. Pel que fa a la de terrasses son molt poquetes i de moment no les han passat i 
suposa que no ho faran, i les escombraries del comerç s’està valorant per saber de quina 
manera poden fer-ho. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui pregunta quin servei ha estat previst per a persones que, per 
problemes de mobilitat o per haver de quedar-se a casa per la cura de menors o gent gran, no 
poden anar a les farmàcies a buscar material sanitari. 
 
La Sra. Serra respon que des d’un primer moment s’ha ofert a persones grans o de risc la 
possibilitat d’apropar-los els medicaments, s’ha fet alguna compra i també s’ha repartit material 
escolar que van demanar les escoles, tot mitjançant Protecció Civil i ADF. Explica que s’ha 
explorat la xarxa de les persones i, qui s’ha trobat sol sense poder sortir o sense ningú que 
l’ajudés, ha pogut contactar amb Serveis Socials per demanar el que fos. Afegeix que encara 
s’està fent. 
 
Per altra banda la Sra. Fuster explica que el mes de març no es van convocar les comissions 
informatives, ni la junta de Portaveus , ni el Ple municipal, el que va comportar que els 
representants i les representants de l’oposició  , com és lògic,  no tinguessin cap assignació 
econòmica, però el que sí que s’han anat fent ha estat reunions, és per això que volen proposar 
que la quantitat que hagués correspost, en aquest cas a la única representant que és ella, 
pogués ser destinada a pal·liar els efectes econòmics del coronavirus a la nostra població. 
Proposa que això es valori entre tots els grups polítics per veure com es podria fer i si hi ha una 
avinença en aquest sentit. Afegeix que des de l’oposició, al no tenir aquestes assignacions 
econòmiques com a polítics, els agradaria que aquestes quantitats no cobrades es destinessin 
a aquesta causa. 
Diu que els regidors i regidores del govern han cobrat el seu sou mensual i saben que el Grup 
Municipal d’ ERC preveu una aportació econòmica en aquest sentit, però en el seu cas no ho 
diuen com a  grup municipal,  sinó com a regidors, regidores i alcalde, doncs entenen que la 
població s’està ajustant i, per tant, ells també volen fer aquest esforç. 
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El Sr. Alcalde respon que l’assignació no es va fer efectiva perquè no es van convocar els 
corresponents òrgans de govern, i que ja tenien previst destinar aquests diners a pal·liar la crisi 
del covid-19. 
 
La Sra. Fuster diu que com a regidora no en tenia coneixement. 
Per altra banda la Sra, Fuster comenta que, des de la declaració de l’estat d’alarma, Movem 
Vacarisses va trobar a faltar la possibilitat de que es passés a recollir als domicilis els residus 
que els ciutadans no podien aportar a la deixalleria, doncs tot just avui s’ha obert la Deixalleria 
per recollida de residus voluminosos i, per tant, durant aquest període s’hauria d’haver reforçat 
el servei, atès que a Vacarisses, com municipi amb cases grans, la gent ha ocupat el seu 
temps a endreçar i recuperar residus. Afegeix que el servei es podria haver reforçat amb 
l’empresa existent o amb una empresa externa per tal que la gent hagués pogut anar traient 
coses de casa seva. 
 
Per acabar la Sra. Fuster pregunta com queda modificat el pressupost d’aquest any, atès que 
hi ha serveis que s’han deixat de pagar com gran part del transport d’autobús, perquè es va 
suprimir el transport escolar, o l’electricitat i calefacció  d’edificis municipals que no han estat 
funcionant amb normalitat, i també tenint en compte altres serveis pels que ja saben que no hi 
ha hagut ingressos, com per exemple escoles bressol, escola de musica, poliesportiu. Afegeix 
que aquesta qüestió ella ja ho va fer pales en una d’aquestes reunions telemàtiques que van 
mantenir i el Sr. Alcalde va dir que ja li farien arribar les modificacions, almenys als efectes de 
que tinguessin coneixement. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui respecte el pressupost municipal diu que s’estan fent números, però 
que encara no sabem , per exemple,  que passarà amb els  tributs de l’estat, no sabem si 
l’estat optarà per la recentralització que està fent i si mantindrà els tributs o no, i tenint en 
compte que els tributs de Vacarisses representen aproximadament 1,200,000  €, és a dir més 
d’un 10% dels ingressos de l’ajuntament, es important. Segueix dient que  tampoc saben que 
passarà amb l’IBI ,perquè el govern actualment encara no ha dit si preveu l’augment previst o 
no, no ha fet cap decret..., pel que  fa a les a les plusvàlues, que és una font d’ingressos 
important per l’ajuntament , han caigut. Diu que el que més o menys poden quantificar son les 
taxes del pavelló i escola de musica, però tota la resta no ho poden posar sobre de la taula. Diu 
que avui mateix, parlant amb Intervenció, diu que si que hi ha un estalvi en llum del 
poliesportiu, o combustible a les escoles bressol, però no creu que una cosa compensi l’altra. 
Diu que es evident que el pressupost s’haurà de modificar, però de cara al setembre o quan 
tinguin les dades més al dia. Per acabar demana a la Sra. Fuster, com a representant d’un 
partit que governa a l’estat, que pugui traslladar tot això que li ha dit a l’estat, els tema dels 
tributs de l’estat, de l’IBI i si es pensen mantenir els suports directes als ajuntaments. 
 
Pel que fa a la Deixalleria diu que l’ajuntament no l’ha tancat perquè volguessin fer-ho, sinó que 
les recomanacions directes de les autoritats és que no hi hagi mobilitat, a mes son dels pocs 
municipis que han mantingut el servei de porta a porta, poda i mobles operatiu, però s’ha 
col·lapsat, no pot ser que tinguin una llista d’espera de 200 persones, és per això que apel·la a 
la   responsabilitat de la gent i que tinguin en compte que també es posava en risc al operaris. 
Afegeix que creu que no costa gaire esperar-se un mes a fer la neteja, doncs entre les segones 
residencies i l’exigència d’altres per la recollida de la poda...,cal ser més conscients del moment 
que vivim i on vivim. 
 
La Sra. Fuster diu que estem en l’època que més poda es genera i ,com ja sap el Sr. Alcalde 
,es tracta d’un municipi ple de vegetació, sobretot en aquesta època de l’any ,i és per això que 
des de Movem creuen que s’hauria d’haver previst més i reforçat el servei. 
Pel que fa al que ha dit el Sr. Alcalde de que traslladin els seus precs al govern de l’Estat, la 
Sra. Fuster diu que ella ja sap que les paraules de l’alcalde sempre van dirigides al govern de 
l’Estat, com a causant de tots els problemes que puguin haver-hi. Afegeix que ERC esta al 
govern de la Generalitat i que creu que ell pot tenir molta més connexió de cara a traslladar-ho 
al govern de l’Estat que no pas Movem Vacarisses i, per tant, li agrairia que no fes sempre 
aquests comentaris. 
 
Per altra banda diu que si li ha demanat per la situació econòmica ha estat perquè va ser el Sr. 
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Alcalde mateix el que es va comprometre, en la darrera reunió setmanal, a aportar-los aquestes 
dades econòmiques, però avui els diu que degut a que no tenen coneixement  dels tributs de 
l’estat, plusvàlues, que ja saben que son un import significatiu del pressupost, no els pot donar 
dades econòmiques. Afegeix que entenen que ja els farà arribar les dades quan tinguin alguna 
solució o previsió de modificació del pressupost. 
 
El Sr. Alcalde respon que quan tingui les dades els hi farà arribar i que és evident que el 
pressupost s'haurà de modificar, perquè només aquestes tres dades son més del 30 % del 
pressupost de l’ajuntament de Vacarisses. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui pregunta si tenen alguna informació sobre els tests per a la 
població, atès que ara començaran a sortir una mica més i aniria bé saber en quina situació es 
troben. 
També pregunta si han previst que, quan puguin reobrir bars i restaurants els aniria bé tenir 
més espai, almenys un 30% més, per a que puguin tenir més clients mantenint les distàncies 
de seguretat, encara que sigui molest per la població, però per ells seria de gran ajuda. 
 
El Sr. Alcalde respon que de moment no hi ha tests previstos per la població en general, sinó 
que només arriben a residències, personal de residències, treballadores i treballadors del 
CAP...Afegeix que està d’acord en que una de les sortides seria l’aplicació de tests massius, 
però de moment no en té coneixement. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui pregunta a la Sra. Miranda si en la seva pregunta es referia a 
les terrasses. 
 
La Sra. Miranda respon afirmativament. 
 
La Sra. Serra diu que han parlat del tema amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i de 
moment s’estan plantejant si obrir o no a nivell de tot Catalunya, amb aquestes condicions, o bé 
si s’esperaran a una obertura que els permeti tenir gent dins dels locals. Afegeix que de totes 
maneres s’haurà de tractar cada cas en particular i , si és possible, evidentment es farà, però 
també es poden trobar amb els bars o restaurants que ni ampliant una mica la terrassa els hi 
surti a compte obrir, degut a les despeses que els suposarien. Torna a dir que, tenint un 
municipi petit com tenen, es podrà valorar cas per cas si hi ha opció d’ampliar-los l’espai. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui pregunta si és cert el que els ha arribat de que la Federació de 
Veïns ha proposat cedir les subvencions per la Covid -19. 
Per altra banda explica que una treballadora del menjador escolar que va ser acomiadada els 
ha comentat que encara no han cobrat els dos mesos que els van quedar penjats i que encara 
no havien cobrat res de FOGASA i pregunta si tenen alguna informació. 
 
El Sr. Alcalde explica que el president de la Federació de Veïns es va posar en contacte amb 
ells per informar-los de que tenien la intenció de no optar a la subvenció que l’ajuntament dona 
cada any a les associacions de veïns, el que els va semblar molt correcte, tenint en compte que 
la major part de les associacions de veïns de Vacarisses , dels tres supòsits que hi ha per rebre 
subvenció, un és per a la celebració de les festes majors,  i és força evident que no creuen que 
a l’estiu n’hi hagi de festes majors i, si se’n fa alguna, serà amb unes condicions molt 
determinades. Segueix explicant que ell va preguntar quines eren les associacions de veïns 
que no volien optar a la subvenció i treballaran juntament amb Participació Ciutadana per saber 
de quina manera es pot fer, doncs hi ha associacions que volen renunciar a tot, però n’hi ha 
d’altres que no volen renunciar a una part perquè d’aquesta part paguen el manteniment dels 
locals, i la idea és que se’ls pugui donar. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral,qui explica que la ultima noticia que tenen de l’empresa de 
menjador és que va presentar el concurs al Jutjat Mercantil i, un cop estigui nomenat 
l’administrador , serà aquest qui decideixi quan i com pagaran. Per acabar diu que no té més 
informació directa però que pot provar de contactar amb l’administrador concursal per tenir més 
informació. 
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El Sr. Serna respon que a ell li agrairia molt, d’aquesta manera li podria contestar a la persona 
que li ha fet arribar la pregunta. 
 
La Sra. Moral diu que sap que hi ha un sector de les treballadores que tenen un advocat que 
els porta el cas, i pregunta al Sr. Serna si sap si és el cas d’aquesta treballadora o no. 
 
El Sr. Serna respon que no ho sap i que ja li demanarà. 
 
La Sra. Moral diu que ella de totes maneres intentarà obtenir informació. 
 
Per altra banda la Sra. Moral explica que els centres de Primària i Secundaria de Vacarisses 
estan seguint el curs de manera telemàtica, la Generalitat els va facilitar 10 packs de 
dispositius i connectivitat per alumnes dels 3 centres, Pau Casals, Font Orpina i Institut. 
Segueix dient que posteriorment hi va haver altres famílies que a través de l’escola van 
demanar dispositius, o bé dispositius i connectivitat perquè no els arribava el wifi o havien 
d’utilitzar les dades dels mòbils dels pares. Explica que en coordinació amb les escoles, Institut 
i amb Protecció Civil han aconseguit distribuir els dispositius i han contactat amb Vodafone, que 
els cedirà 6 targetes SIM amb 60 gigues mensuals per a poder repartir pels alumnes que ho 
van sol·licitar. 
 
Pel que fa a l’aula d’adults segueix funcionant via online i l’ajuntament també ha facilitat algun 
ordinador pels alumnes que no en tenien i no podien seguir el curs. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui , en referencia al ple del mes de març que no es va poder celebrar i 
com ja s’ha , els grups de l’oposició no van cobrar les retribucions dels òrgans col·legiats,i 
explica que U.I.P.V, tenia previst presentar una moció precisament en la mateixa línia que ha 
dit el Sr. Alcalde, però el que els agradaria és que es digui explícitament, que tant els diners 
que havien de cobrar els regidors com el que cobra el partit es destinin a ajudar a aquestes 
famílies que ho estan passant malament, o bé per la compra de EPIS. 
El Sr. Gibert pregunta quin esforç econòmic farà l’equip de govern per donar exemple i per 
ajudar en aquesta greu situació que està vivint Vacarisses, doncs estaria molt bé que , que ells 
estan cobrant un sou, donin un exemple i facin l'aportació que creguin que calgui. 
 
Pel que fa a l’atur, el Sr. Gibert diu que el Sr. Alcalde ja els ha informat que ha pujat tant, però 
també els agradaria saber, si ho , quants ERTE s’han presentat a Vacarisses, empreses, 
comerços... Per altra banda pregunta quin pla d'actuació tenen previst pe ajudar els comerços, 
als autònoms i pimes que malauradament s’han vist obligats a tancar el seu negoci i molts 
d’ells o la majoria han de seguir fent front a les despeses que generen. Afegeix que el que han 
dit dels microcrèdits pot estar bé, però haurien d’anar més enllà i saber quin seria el pla 
d’actuació al respecte. 
 
El Sr. Gibert també pregunta si faran alguna bonificació de l’impost de vehicles o la taxa 
d’escombraries per aquests comerços que s’han vist obligats a tancar. Pel que fa a l’impost de 
vehicles diu que estarien parlant de bonificar a tots els veïns de Vacarisses en funció dels 
mesos que hagi durat l’estat d’alarma. 
 
Pregunta si la Festa Major quedarà anul·lada, igual que totes les altres festes, doncs fa uns 
dies ja els van informar de que la Festa Major Petita quedava aplaçada fins a l’octubre, però no 
saben que passarà amb la resta.  
 
En relació a les escoles pregunta a la Sra. Moral, si els pot informar de com s’està portant a 
terme el treball online amb els alumnes. 
 
Per acabar pregunta si l’ajuntament, a banda de les mascaretes que s’han fet i s’han repartit a 
través de les farmàcies, tenen intenció de fer una compra de mascaretes i repartir-les a tota la 
població tal com han fet altres ajuntaments, atès que si l’estat d’alarma dura molt temps en 
necessitaran més. 
 
En resposta al Sr. Gibert la Sra. Serra explica que no tenen dades a nivell local d’ERTOS, sinó 
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que només els han passat les dades a nivell de comarca, i en data 26 d’abril al Vallès 
Occidental, hi ha un total de 10.110 ERTO, que implica 88.700 persones afectades, un 
percentatge del 27% de les persones treballadores del Vallès. Aclareix que a Catalunya la 
mitjana és del 25 % i per tan estan una mica per sobre.  
En relació al pla d’actuació diu que, de moment, han plantejat una línia d’ajuda ràpida per 
arribar a la gent de manera immediata, doncs es ara quan la necessiten famílies, 
microempreses i autònoms i també estan treballant en un pla de futur i lineal en el temps, 
doncs això no serà només un tema d’ara, Segueix explicant que l’ajut que plantejava l’alcalde 
era l’ajut econòmic immediat que permeti aguantar, per exemple, a bars restaurants o 
comerços que han hagut de tancar a la força, cobrint-los les despeses mínimes per exemple el 
lloguer, subministraments,,, 
Per acabar explica que des de Serveis Socials, des del Servei d'Intervenció Socioeducativa, 
s’està fent un seguiment directe dels nens usuaris per resoldre dubtes dels deures o bé 
problemes amb les eines de treball. 
 
Intervé la Sra. Moral qui explica que les mestres de les escoles bressol tenen un contacte molt 
directe amb les famílies, els envien recursos, música, expliquen contes...fins i tot, si és 
necessari, han contactat amb les famílies via mail o per videoconferència. 
 
Segueix explicant que a les escoles de Primària, tan a Pau Casals com a Font Orpina ,treballen 
online amb un classroom, on pengen les activitats i interactuen via e-mail, també en algun cas 
els tutors han contactat amb les famílies i han fet videoconferència amb els alumnes. 
 
Pel que fa a l’institut el seguiment és molt més estricte. Els tutors fan videoconferència de cada 
assignatura a unes hores establertes per tal que els alumnes es connectin i puguin parlar i 
resoldre dubtes, també marquen dates per a l’entrega dels treballs. 
 
En relació a l’escola de música explica que les classes també s’estan fent per 
videoconferència, sobre tot les classes d’instrument, i a l’escola d’adults també tot s'està fent 
via online. Afegeix que, en general, els tutors, en funció de les necessitats de l’alumne, fan un 
recolzament o altre, doncs hi ha alumnes que via e-mail ja van fent, però n’hi ha d’altres que 
necessiten contacte més directe amb el tutor per videoconferència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui en relació al pla d'actuació diu que, com ja han explicat, multipliquen 
per tres els recursos disponibles a Serveis Socials, passaran de 70,000 € a gairebé 240,000 €, 
per ajudar a totes les persones que es puguin trobar afectades per la crisi, perquè tenen molt 
clar que no deixaran ningú enrere. Per alta banda hi ha els 70,000 € pels microcrèdits, per 
exemple a Palau de Plegamans un municipi amb el doble d’habitants que Vacarisses en 
posaran 100,000 €.  Per tant pensa que les ajudes son importants, els microcrèdits van 
adreçats a autònoms, petits comerços.... i si cal modificaran el pressupost i deixaran de fer el 
que calgui, el primer és la gent, 
 
En relació a la taxa de vehicles diu que no entén la proposta, doncs no és com la taxa 
d’escombraries que es tracta d’un servei que es deixa de prestar als comerços, i s’està 
treballant per veure com es pot fer. Afegeix que han de tenir en compte que si es redueixen 
impostos no es poden augmentar ajuts, doncs els diners surten d’on surten. 
 
Pel que fa a la Festa Major explica que per la singularitat de la Festa Major Petita es va acordar 
aplaçar-la fins a l’octubre, però la Festa Major gran de moment no està anul·lada, però son 
conscients de les dificultats que hi haurà i no forçaran res, la deixaran de fer si han de fer-ho. 
Segueix explicant que volen esperar a l’evolució de les fases del confinament, doncs el pla 
proposat dona un cert marge per a les activitats culturals. Diu però, que en tot cas no serà una 
festa major tal com ho tenen entès, sinó que probablement només duri un parell de dies i es 
faci algun acte més aviat testimonial, doncs consideren que el que estan fent anul·lant totes les 
festes majors i activitats culturals és portar a la ruïna a un sector de la població, les persones 
que es dediquen a l’àmbit de la cultura i que han de tenir la mateixa consideració que els 
autònoms, doncs molts d’ells ho son. Per acabar diu que esperaran al dia 9, a que l’estat doni 
les ultimes directrius del desconfinament, per veure com es poden enfocar les activitats 
culturals a l’estiu. 
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El Sr. Gibert diu que, tal com ho ha explicat el Sr. Alcalde, no es farà Festa Major, sinó algun 
acte en concret....Segueix dient que la majoria d’ajuntaments estan anul·lant les festes majors 
de juliol, és per això que ho han preguntat, doncs creuen que han de ser prudents i fer les 
coses amb seny, doncs a les festes s’aglomera molta gent, a no ser que es fes un plantejament 
diferent, però que no seria Festa Major, i per tant la Festa Major l’hauran d’anul·lar. 
 
El Sr. Alcalde respon que en això té raó, però que no es tracta només de la Festa Major, sinó 
que queden moltes coses a l’aire, com per exemple la piscina municipal, les obres de teatre del 
Casal, on només hi podran accedir un terç de les persones, els concerts amb només 200 
persones separades de 2 metres... 
 
En relació a les mascaretes diu que a Vacarisses se n’han repartit unes 7,000, més que 
població hi ha, a més les de la Generalitat, que es venen a 70 cèntims, per tant l’esforç que han 
fet és gran i tot el mèrit és dels voluntaris i voluntàries. 
 
Intervé la Sra. Moral per afegir que a partir de dilluns en tindran 2.600 més, de diferents mides, 
tan per nens com per adults. 
 
El Sr. Gibert diu que aquest esforç l’està fent en gran part voluntariat, però el que ell demana és 
un gest per part de l’ajuntament, com per exemple Viladecavalls, que ha fet una compra de 
mascaretes i s’ha gastat 35,000 €, el que és un gest molt bonic de cara a ajudar als veïns, i 
això és el que demanen, doncs creuen que l’ajuntament ho pot fer, i més sabent que la Festa 
Major no es podrà fer com habitualment, es podrien destinar part d’aquests diners a ajudar. 
 
El Sr. Alcalde diu que, evidentment, els diners els destinaran a la població, als que més ho 
necessiten, doncs el gest està molt bé, però ells van més enllà. Afegeix que no ha sentit que a 
Viladecavalls destinin 70,000 € per ajudar als autònoms ni que es tripliquin els recursos per 
Serveis Socials. Per acabar diu que ells prefereixen ajudar a aquella gent que més ho 
necessita i ho pateix, abans de gastar 30,000 € en mascaretes quan n’han donat 7.000, 
n’acabaran donant 10.000, i una en val 70 cèntims. A més hi ha gent que no necessitarà una 
mascareta per sortir d’això, sinó que necessitaran 2.000 o 3.000 € per sortir-se’n, a més, en 
molts casos, autònoms que estan donant feina i que reactivaran l’activitat econòmica, no 
només a Vacarisses, sinó al país. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que a partir d’ara res serà igual i s’hauran d’acostumar a la nova 
situació, per això ells volien presentar una moció però no ho han fet perquè els havien dit que 
anaven tots a la una, però li ha ofès, per exemple, que es comencés a culpar a Madrid, perquè 
aquí hi ha representants de molts grups polítics i s’han fet coses bé i malament a tot arreu, però 
ha de ser un ple per treballar pel nostre poble.  
Segueix dient que, fins que no es trobi una vacuna o medicació, no hi haurà festes majors 
perquè la cosa es perillosa i cal prendre-s’ho seriosament, doncs que la Generalitat els doni 
una mascareta de 70 cèntims d’un sol ús no els protegeix.  
Afegeix que no s’obliga al seu ús perquè no tothom en té, sinó seria obligat. 
Per altra banda pregunta com s’estan plantejant la tornada dels treballadors a l’ajuntament, per 
tal de protegir-los, doncs l’atenció al públic és perillosa. 
 
En Sr. Alcalde respon que ja s’ estan plantejant com serà la tornada, tal com ha dit el 
Departament de Serveis Socials, la Policia, Brigada i els bidells han seguit treballant, i ara cal 
veure com tornaran tots els treballadors, però ho han de fer amb totes les mesures de 
seguretat, S’estan comprant pantalles per posar a recepció, S’han de comprar mascaretes per 
tot el personal, hidrogel i tots els EPIS necessaris. Afegeix que el pla de desconfinament del 
govern prioritza el teletreball i, per tant, en una primera fase haurien de tornar tal com van 
marxar, començant amb una persona per departament, per exemple, o fent torns, tot i que el 
que és fonamental és mantenir la distància de seguretat i la neteja de les mans. Per acabar diu 
que és evident que en algun moment hi hauran de tornar. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que hi ha ajuntaments que ja estan treballant, per això 
preguntava com es faria aquí, doncs s’haurà d’evitar que la gent es mogui entre departaments, 
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l'atenció al públic també s’ha d’estudiar, perquè cal tenir en compte que l’activitat econòmica 
depèn també dels ajuntaments, pregunta si s’estan donant llicències. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’està parlant tot amb riscos laborals i remarca que els treballadors i 
treballadores de l’ajuntament sí que estan treballant, no ho estan fent presencialment però sí 
telemàticament, es pot trucar a l’ajuntament, i totes les trucades s’estan derivant a qui 
correspongui per tal que la consulta o queixa sigui resolta. 
En relació a les llicències diu que s’estan començant a donar, després de l’aturada, i la intenció 
política es que es vagi donant sortida a tot això perquè, tal com ha dit el Sr. Boad,a els 
ajuntaments també son un motor econòmic del país. 
 
Intervé la Sra.Moreno qui, adreçant-se a la Sra, Carbó, li pregunta si amb el confinament tenen 
coneixement d’un augment de la violència masclista o s’ha activat algun protocol de seguiment.  
Per altra banda comenta que els nens porten molts dies confinats, ara ja poden sortir però 
només una hora, i diu que les famílies, en concret famílies amb nens al Pau Casals com ella, 
troben a faltar la part emocional, doncs els estan penjant deures però no hi ha trucades, ni 
videoconferències, ni tenen la possibilitat d’ajuntar-se tots encara que sigui telemàticament, tal 
com s’està fent a d’altres escoles. Demana a la regidora d’Ensenyament si podria transmetre 
això a la direcció de l’escola. Afegeix que també els han arribat molts dubtes sobre les quotes. 
 
La Sra. Carbó intenta respondre però no li funciona el micròfon i ho fa en el seu lloc el Sr, 
Alcalde, qui diu que s’està fent un seguiment específic de la violència de gènere, treballant 
conjuntament amb el Consell Comarcal i amb la Generalitat. Afegeix que no pot donar dades 
però que sí que s’ha constatat que el fet de conviure víctima i agressor ha fet créixer les 
agressions. 
 
Intervé la Sra. Serra per afegir que el psicòleg està fent un seguiment de tots els casos que ja 
tenien detectats, però que a Vacarisses no s’ha detectat un augment de casos, no els ha arribat 
cap cas, almenys des de Policia, el que no vol dir que no hagin contactat amb algun altre 
telèfon o amb Mossos. Afegeix que les dades concretes que tenen son novament a nivell de 
comarca. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral qui, adreçant-se a la Sra. Moreno, li diu que li recull el prec i el 
farà arribar a direcció de Pau Casals, doncs ella creia que sí que hi havia una relació més 
estreta i que els tutors tenien més contacte amb els alumnes. Pel que fa a les quotes de 
material i excursions, la Sra. Moral explica que les escoles estan treballant per veure quines 
opcions tenen, si retornen els diners a les famílies o es descomptaran de la quota de l’any 
vinent, i suposa que en breu ho faran saber a les famílies. Afegeix que l’institut informarà de tot 
dilluns o dimarts perquè ho han passat pel Consell Escolar. 
 
 
 
Essent les vint hores i cinquanta dos minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
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