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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 28 
DE MAIG DE 2020 
 
 
Vacarisses, a 28 de maig 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. 129/2020, d’11 de maig,  i a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió ordinària del Consell 
Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a 
l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde    
 
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 
 
 
Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 

 
 

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

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRI A CELEBRADA EL DIA 30 
D’ABRIL DE 2020 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 1 2 DE MAIG DE 2020. 

 

Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat dels presents. 

 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REVI SIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2020. 

 
 
Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi 
amb data 1 de gener de 2020. 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
maig de  2020 , ha dictaminat. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-     Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 de 

gener de 2020, amb el resultat de 6.867 habitants. 
 
SEGON.-     Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que a data 1 de gener de 2020 Vacarisses tenia 6.867 persones 
empadronades, el que significa que és la vegada a la història que Vacarisses té més habitants 
al seu padró, 
 
El Sr. Boada pregunta si poden saber quina quantitat d’homes i de dones hi ha. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí que es pot saber però que ara mateix no disposa d’aquestes 
dades. Afegexi que aproximadament hi ha un 51% d’homes i un 49 % de dones. 
 
El Sr. Boada diu que els han fet arribar una graella però que no hi sap veure quants homes i 
dones hi ha, demana que li facin arribar aquesta informació. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja li passarà les dades de l’institut d’estadistica. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ INTERNA P ER L’APROVACIÓ DE LA 
NORMATIVA D’ÚS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE L’AJUN TAMENT DE 
VACARISSES. 

 
Vist que existeix la necessitat de donar compliment a l’exigència del Reial Decret 3/2010, de 8 
de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració 
Electrònica i que diu: «La seguretat s'entendrà com un procés integral constituït per tots els 
elements tècnics, humans, materials i organitzatius, relacionats amb el sistema. L'aplicació de 
l'Esquema Nacional de Seguretat estarà presidida per aquest principi, que exclou qualsevol 
actuació puntual o tractament conjuntural. Es prestarà la màxima atenció a la conscienciació de 
les persones que intervenen en el procés i als seus responsables jeràrquics, perquè, ni la 
ignorància, ni la manca d'organització i coordinació, ni instruccions inadequades, siguin fonts de 
risc per a la seguretat» ha estat redactat el text de la Normativa d’ús dels sistemes d’informació 
de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Vist que l’objectiu d’aquesta normativa és marcar directrius d’obligat compliment per els/les 
treballadors/es públics de l’Ajuntament respecte dels equips informàtics al seu abast i fer un ús 
responsable amb especial rellevància pel que fa a preservar la confidencialitat de la informació 
de caràcter personal que pugi ser tractada en la realització de les seves tasques i funcions 
habituals. 
 
Tot i que la normativa redactada no s’inclou a l’article 64.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, 
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, l’ 
Ajuntament ha volgut fomentar la participació dels empleats de l’Ajuntament de Vacarisses i 
s’ha fet arribar una còpia de la “Normativa d’ús dels sistemes d’informació de l’Ajuntament de 
Vacarisses” als delegats del personal al servei de l’Ajuntament de Vacarisses,  qui han donat el 
seu vistiplau al document. 
 
En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional 
de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 
 
En virtut del que disposa l’article 55  del Decret 214//1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals.  

 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 20 de maig de 2020, va 
dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar la “Normativa d’ús dels sistemes d’informació de l’Ajuntament de 

Vacarisses”. 
 
SEGON.-  Donar a conèixer als/les treballadors/es de l’Ajuntament la Normativa d’ús dels 

sistemes d’informació de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 
Intervé el Sr. Salamé qui explica que, tal com van comentar a les comissions informatives, es 
tracta de l’acompliment del que determina el R.D 3/2010 de 8 de gener pel qual es regula 
l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. Llegeix a 
continuació els punts principals que es regulen: 
 
- Ús de recursos informàtics. 
- Ús de les comunicacións. 
- Ús del correu electrònic. 
- Ús de la informació. 
- Control d’accés. 
- Ús de les dades de caracter personal i deure de secret. 
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- Incidències de seguretat. 
- Responsabiliat i compromís dels treballadors i treballadores. 
- Incompliment de la normativa. 
- Procediment i garanties d’accés a la informació. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui comenta que son normes a complir per part dels treballadors 
per preservar, sobretot , la confidencilitat de la informació, i per tant enten que els 
representants dels treballadors a l’ajuntament han estat informats i hi estan d’acord amb la 
informació que els han donat. 
 
El Sr. Salamé respon afirmativament. 
 
El Sr. Serna diu que, tal com diu a l’exposició de motius, l’ajuntament ha tingut en compte als 
treballadors i que es tracta d’una eina que farà més curosa la confidencialitat de la informació 
de caracter personal. Afegeix que, per l’experiència que tenen a l’ajuntament, això ja s’està 
duent a terme per part del personal de l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que es dona compliment a les exigències d’aquest real decret que 
obliga a les administracions a aquests sistemes de la informació, i si per part del personal hi 
estan d’acord, ells no hi tenen res a afegir. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISION AL DE MODIFICACIONS 

D’ORDENANCES FISCALS. 
 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Les modificacions que es proposen, de l’Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per 
la prestació del servei d’escola bressol,  de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa 
per la prestació de serveis de caràcter lúdic, formatiu, cultural, esportiu, d’entreteniment i 
similars i de l’Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis 
d’escola de música i dansa,  obeeixen bàsicament a ordenar la regulació de serveis 
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complementaris de l’escola bressol, a incorporar una nova prestació de serveis de cursos 
d’anglès, i a oferir l’activitat d’estiu del Pack Jove amb un horari intensiu.  
 
Amb aquestes modificacions se’n veuen afectats, de l’Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de 
la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol, l’Article 5.- Quota tributaria, l’Article 6.- 
Acreditament i període impositiu i la Disposició final, de l’Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora 
de la Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, formatiu, cultural, esportiu, 
d’entreteniment i similars, l’Article 4.- Beneficis fiscals, l’Article 5.- Quota tributària i la Disposició 
final, , i de l’Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis 
d’escola de música i dansa, l’Article 4.- Quota tributària, l’Article 5.- Beneficis fiscals i la 
Disposició Final. 
 
Vist l’ informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals, i verificat que, en relació a la taxa per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local, de l’Ordenança Fiscal núm. 23 en 
què s’incorpora una nova taxa per prestació de servei de cursos d'anglès , i una nova taxa per 
la prestació del servei de Pack Jove intensiu,  els imports de la recaptació estimada no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme 
al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que segons es desprèn de l’informe de Secretaria, de data 12 de maig de 2020, en relació 
a la suspensió de termes i interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les 
entitats de sector públic, d’aplicació pel disposat al punt 1 de la Disposició addicional 3a del RD 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat fins el 24 de maig, i la redacció donada al 
respecte pel RD 465/2020, de 17 de març , així com la no aplicació als terminis tributaris, 
subjectes a normativa especial, segons el previst al punt 6 de l’esmentada  Disposició 
addicional 3a del RD 463/2020, l'article 53 del RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten 
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i 
l’article 33 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, la regulació que es realitza és la de l'aplicació dels 
tributs, de manera que no afecta a la imposició i supressió dels tributs, inclosa la modificació de 
les ordenances. 
 
Vist que l'article 22.2.d de la Llei reguladora de les bases del règim local atribueix al Ple la 
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple. 
 
Vistos els informes favorables de secretaria i d’Intervenció, i atès que la Comissió Informativa 
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2020, va dictaminar, es proposa al 
Ple l’adopció del següent 

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar  provisionalment  la modificació de les Ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 
- Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol 

- Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de caràcter 

lúdic, formatiu, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars 

- Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’escola de 

música i dansa 
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SEGON. -  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler, a la pàgina 
Web i al Portal de Transparència de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així 
com el text complet de les modificacions, durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-
se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
 
TERCER.-  L’acord definitiu en matèria de modificacions de les Ordenances , així com el seu 

text refós aprovat,  serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , al Portal de Transparència de 
l’Ajuntament i a l’eTauler. 

 
 
La Sra. Moral explica que basicament s’han modificat les ordenances 21, 23 i 24. 
Comenta que la taxa 23 que és la que regula els serveis lúdics, formatius i culturals, també 
incloia els casals de les escoles bressol , i ara ,el que han fet ha estat treure’ls de la ordenança 
23 i afegir-los a l’ordenança 21, que és la que regula la taxa del servei de les escoles bressol, 
per tal que quedi tot junt. 
Seguix dient que també han afegit a l’ordenança 23 la taxa dels cursos d’anglès que s’oferiran 
a partir de setembre dirigits a tota la població. 
Pel que fa a l’ordenança 24 que regula la taxa del servei de l’escola de música, hi han inclós el 
preu dels tallers , com poden ser el taller de gralla i de veu, per tal que estigui regulat. 
 
La Sra. Fuster diu que practicament es mantenen les ordenances fiscals existents, només 
s’adequa  per incloure els cursos d’anglés i l’escola bressol, i per tant no hi tenen cap 
considerasió al respecte. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que hi estan totalment d’acord i afegeix que agraeixen les mesures 
urgents i extraordinaries per fer front a  l’impacte economic i social de la Covid-19, que també 
venen reflexades. 
 
El Sr. Gibert diu que si s’ha considerat que aquestes modificacions eren necessàries no hi 
tenen res a dir. 
 
Es sotmet a votación i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
1.5.- PROPOSTA DEL  REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ  PROVISIONAL PLA DE 

MILLORA URBANA DE LA PARCEL·LA 03 DEL POLÍGON INDUS TRIAL “CAN 
TORRELLA” A VACARISSES 

 
L’Ajuntament de Vacarisses té aprovada la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
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Municipal a l’àmbit del Nucli Urbà, Eixample, Torreblanca i La Coma "i acordada la seva 
executivitat, pel que fa al Tom I “Modificacions que afecten espais lliures” en data 21.04.2015 en 
ésser publicat al DOGC núm. 6855, i pel que fa al Tom II “Modificacions que no afecten sistemes 
d’espais lliures” en data 23.06.2015 en ésser publicat al DOGC núm. 6898.  
 

Vist que l’article 55.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, estableix que el planejament urbanístic general es desenvolupa per 
mitjà del planejament urbanístic derivat, que és integrat pels plans especials urbanístics, pels 
plans de millora urbana, pels plans parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de 
delimitació. 
 
En data 19 de novembre de 2018, registre d’entrada 007127/2015, Inmobiliaria Casanovas S.L. 
presenta un Pla Especial  d’Ordenació Volumètrica de la parcel·la 03 del Polígon Industrial Can 
Torrella, amb l'objecte de justificar les necessitats del promotor i definir els valors dels 
paràmetres considerats com a no bàsics de l'ordenació, per a la parcel·la 03 del polígon 
industrial "Can Torrella".  
 
Segons informe emès per l'arquitecte municipal Isabel Blasco Borja en data 29 de març de 
2019, tot i que el Pla General d'ordenació remet a la tramitació d'un "Pla especial d'ordenació 
volumètrica" per reordenar paràmetres diferents dels que defineix com a bàsics, atenent a 
l'objecte del Pla i la definició de figures feta definida pel TRLUC, el pla de referència s'ha de 
tramitar com un Pla de millora urbana. 
 
L'objecte del PMU és l'ordenació volumètrica i la modificació de dos paràmetres considerats per 
la normativa vigent com a "no bàsics". Tal com regula l'article 16.1 de la Modificació del PGO a 
l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca I i la Coma, aquests paràmetres podran ser 
reordenats en base a les necessitats del programa industrial mitjançant un pla especial 
d'ordenació volumètrica, on es justifiqui les necessitats d'implantació necessàries per al 
desenvolupament de l'activitat industrial. 
 
Els Plans de millora urbana es regulen en la seva finalitat, determinacions i continguts pels 
articles 70 del TRLUC i 90 i 91 del DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU). 
 
Vist que l’article 101 del TRLUC preveu que la iniciativa privada pot formular plans especials 
urbanístics, plans de millora urbana i plans parcials urbanístics d’acord amb el planejament 
urbanístic general aplicable. 
 
Vist que l’article 102.3 del TRLUC estableix que els plans urbanístics a que es refereix l’apartat 
1 de l’article 101 es tramiten d’acord amb el que estableix amb caràcter general aquesta Llei 
per als plans urbanístics derivats, amb  certes especificitats. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària 
el dia 8 d’abril de 2019 va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de la parcel·la 03 del 
Polígon Industrial “Can Torrella” a Vacarisses, presentat per  Inmobiliaria Casanovas S.L., amb 
l'objecte de justificar les necessitats del promotor i definir els valors dels paràmetres 
considerats com a no bàsics de l'ordenació per a aquesta parcel·la. La definició d'aquests 
paràmetres permetrà donar resposta a les necessitats de creixement que requereix l'activitat 
que ja està establerta en aquesta parcel·la.  
 

Atès que conforme preveu l’article 85.4 del TRLU i l’article 23.1.b) del  Decret 305/2006, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, acord i expedient, es varen sotmetre a 
informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 16.05.2019, al Diari Ara del dia 30.04.2019, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a la Web 
municipal i a l’eTauler. Durant el període d’informació pública no es va presentar cap escrit 
d’al·legació. 
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Vist l’informe tècnic favorable emès en data 18 de setembre de 2019 per l’arquitecte municipal 
Isabel Blasco Borja, atès que s’han resolt satisfactòriament les prescripcions contingudes a 
l’informe tècnic de data 29 de març de 2019. 
 
L'aprovació provisional correspon al Ple de la Corporació, en virtut del que disposa l'article 
52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, i per majoria absoluta segons l'article 114.3.k) del mateix 
text legal.  
 
Tanmateix  l’article 80.c del TRLU atribueix a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació 
definitiva dels plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon 
aprovar als ajuntaments de conformitat amb l’article 81. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 
de maig de 2020, va dictaminar. 
 
Vist l’exposat, proposo al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

 

A C O R D  

 

PRIMER.-  Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de la parcel.la 03 del Polígon 
Industrial “Can Torrella” a Vacarisses, presentat per  Inmobiliaria Casanovas SL, 
amb l’objecte de justificar les necessitats del promotor i definir els valors dels 
paràmetres considerats com a no bàsics de l’ordenació per a aquesta parcel·la. La 
definició d’aquests paràmetres permetrà donar resposta a les necessitats de 
creixement que requereix l’activitat que ja està establerta en aquesta parcel·la. 

 
SEGON.-  Trametre l’expedient complet, en format paper i suport informàtic, tot instant a la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la seva aprovació definitiva. 
 
 
El Sr. Casas explica que es tracta d’una aprovació provisional, a l’espera que des d’Urbanisme 
es doni l’aprovació definitiva. Explica que aquesta aprovació permetrà donar resposta a les 
necessitats que té actualment l’empresa. 
 
La Sra. Fuster diu que es tracta d’un Pla de millora urbana d’aquesta parcel.la per donar 
resposta a les necessitats de creixement de l’activitat i, per tant, entenen que existeix la 
consequent informació de l’arquitecte i per tant hi estan a favor. 
 
El Sr. Serna diu que hi votaran a favor, doncs l’empresa al.lega la necessitat de creixemet, 
cosa que els alegra molt i que esperen que es tradueixi en llocs de treball pels veïns de 
Vacarises. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que això els permetrà fer unes oficines dins de la línia d’edificabilitat 
i, per tant, el que canvia és poder construir un espai davant de la façana de les oficines, per 
tant no hi tenen res a dir. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.6.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMIC A, DESENVOLUPAMENT 
AGRARI I INDUSTRIA PER A L’APROVACIÓ DE LES  BASES REGULADORES PER 
A LA CONCESIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PER SONES 
TREBALLADORES  AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES  AFECTADES 
PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19. 

 
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, desenvolupament agrari i indústria es vol donar 
suport a les microempreses i persones treballadores autònomes que formen part del teixit 
empresarial i comercial de Vacarisses atorgant microcrèdits per tal de minimitzar l’impacte 
econòmic de la crisi sanitària del Covid-19. 
 
L’objecte de la proposta es l’aprovació d’una línia de microcrèdits reintegrables pel recolzament 
a les microempreses i persones treballadores autònomes, establint un programa de 
subvencions directes, per a fer front a despeses i perjudicis ocasionats pel tancament dels seus 
establiments i per restricció i/o suspensió de la seva activitat. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dita Ordenança al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 
 
L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques .En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 
124.2 del  Decret 179/1995 
 
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i 
atorgament de subvencions ve establert a la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de 
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25 
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
 
Donada la urgència per satisfer necessitats econòmiques i socials la tècnica de la concessió 
directa amb concurrència és la més apropiada en circumstàncies actuals. 
 
Atès l’establert a la disposició addicional tercera a l’apartat 4 del Reial Decret 463/2020, de14 
de març en la redacció donada pel Reial Decret 465/2020 pel que es declara l’estat d’alarma, 
on s’indica al respecte de la suspensió dels tràmits administratius que “sense perjudici d’allò 
disposat en els apartats anteriors, des de l’entrada en vigor del present reial decret, les entitats 
del sector públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments 
administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de 
l’estat d’alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel 
funcionament bàsics dels serveis” entenent que en el present cas es donen les esmentades 
circumstàncies als efectes de l’exposició pública de les Bases, perquè els microcrèdits són 
d’interès general i estan relacionats amb les conseqüències que per microempreses i persones 
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treballadores autònomes ha tingut la declaració de l’estat d’alarma com a conseqüència de la 
crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 i sempre dins d’aquest context. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 
de maig de 2020, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Tramitar l’expedient d’aprovació de les BASES REGULADORES PER A LA 

CONCESIÓ DE MICROCRÈDITS A MICROEMPRESES I PERSONES 
TREBALLADORES  AUTÒNOMES DEL MUNICIPI DE VACARISSES 
AFECTADES PER LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID19,  atès 
que hi concorren les circumstàncies d’estar destinat a la protecció de l'interès 
general , conforme l’apartat 4 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en el redactat donat per RD 
465/2020. 

 
SEGON.-  Aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió de microcrèdits 

per facilitar la supervivència de petita i mitjana empresa i persones 
treballadores autònomes del municipi de Vacarisses. 

 
TERCER.- .-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord 

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

 
QUART.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de 

l’anunci del BOP. 
 
 
La Sra. Serra diu que ja els van explicar aquest expedient a les comissions i els van fer arribar 
les basesi, per tant , com saben,  es tracta d’una línia d’ajuts i petits crèdits a microempreses i 
autònoms que hagin vist mermada la seva activitat durant l’estt d’alarma i pretén que puguin 
disposar d’uns diners per poder tirar endavant. 
Afegeix que l’ajut màxim és de 3.000 € amb un interès 0, a retornar en un màxim de 4 anys, per 
a persones o empreses que desenvolupen la totalitat de la seva activitat dins del municipi i 
de1.200 € per a les que no fan la totalitat de les activitats dins de Vacarisses. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que estan totalment d’acord amb qualsevol ajut que serveixi per 
apal.liar les dificultats economiques de les microempreses o autònoms de Vacarisses i per tant 
hi votaran a favor.  
 
La Sra. Fuster diu que també hi votaran a favor, doncs entenen que la situació actual de crisi 
economica derivada de la crisi sanitaria que escara estan patin comporta que s’hagin de 
facilitar ajuts a les persones, entre ells autonoms i petits empresaris,  que estan fent tos els 
esforços per mantenir les portes obertes, i per tant,  l’Administració Local ha de facilitar-los 
aquests tipus d’ajuts. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que volen agrair tots els ajuts que siguin per al poble, siguin del 
caire que siguin. 
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El Sr. Serna diu que hi votaran a favor, i pregunta si son 70,000 € per empreses i 40,000 € per 
ajuts per hipotèques, almenys aquesta va ser la proposta inicial del Sr. Alcalde, que va dir que 
no hi hauria cap problema si s’hagués d’augmentar. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que el que es va dir es que es faria un primer ajut de 70,000 €, i que si 
aquests diners es quedessin curts,  mirarien d’ampliar-los, i amb el que ara estan treballant és 
en un altre ajut de 40,000 €, que no està inclòs aquí, perquè encara no s’ha acabt de definir, 
però aniria en la linia de donar ajuts per lloguer o hipoteques. 
 
La Sra. Serra confirma que aquestes bases son només per microcrèdits adreçats a 
microempreses i autònoms, i que ara estan preparant les que seran per habitatge i 
subministraments. 
 
El Sr. Gibert diu que celebren que l’equip de govern hagi apostat per donar un cop de ma a 
petites empreses i comerços, donada la situació de crisi sanitaria per la Covid-19. Pregunta si, 
en el cas que no es presentin moltes sol.licituds i encara quedin diners per donar, els que ja 
hagin demanat un microcrédit podrien demanar-ne mes. 
 
El Sr. Alcalde respon que no amb aquestes bases, doncs el màxim s’ha marcat en 3,000 €. 
Afegeix que es podria fer una altra convocatòria per acabar d’ajudar-los amb els diners 
restants. 
 
El Sr Gibert diu que ho veuen amb molt bons ulls i per tant hi votaran a favor.  
 
Es sotmet a votació is’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 

1.7.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVAC IÓ INICIAL DE LES 
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE S UBVENCIONS 
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE  LLIBRES DE TEXT I 
MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CU RS ESCOLAR 
2020-2021. 

 
El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cal al.legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
de data 29 de maig de 2008. 
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L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 
179/1995 , de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals . El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a 
124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Vist que el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i 
atorgament de subvencions ve establert a la Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions , al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei de subvencions , al Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses , Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General 
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de 
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, i al Reial Decret 828/2013, de 25 
d’octubre, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel 
curs escolar 2020-2021, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del 
Decret 179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
Vist l’informe de Secretaria, segons el qual, a banda de les normes a què s’ha fet referència, 
que constitueixen el marc legal que determina el procediment i règim jurídic per a la tramitació i 
atorgament de subvencions , amb motiu del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  
modificat pel RD 465/2020, de 17 de març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 
487/2020, de 10 d’abril, pel RD 492/2020, de 24 d’abril, i pel RD 514/2020, de 8 de maig, amb 
una vigència fins les 00:00 hores del 24 de maig de 2020,  cal informar sobre la incidència de la 
seva regulació en la procedència de tramitació d’aquest expedient, argumentant que: 
 
“.............L’apartat 1 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, diu com segueix: 

“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......”. 

L’apartat 4 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, amb la modificació operada pel RD 
465/2020, de 17 de març , és del tenor següent: 

“4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor d'aquest 
Reial decret, les entitats de sector públic poden acordar motivadament la continuació d'aquells 
procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets 
justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès 
general o per al funcionament bàsic dels serveis.” 

Per tant, després d’uns quants articles doctrinals, es pot interpretar que malgrat les previsions 
de l’apartat 1 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020,  es pot iniciar i continuar aquells 
expedients administratius, que es considerin indispensables per a la protecció de l’interès 
general i el funcionament bàsic dels serveis, sense que la suspensió de terminis els sigui 
d’aplicació. 
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Per tant,  es pot concloure que els expedients que es decideixin continuar o es tramitin de nou 
han d’estar emparats per algun dels tres supòsits que permet l’apartat 4 de la Disposició 
addicional 3ª del RD 463/2020. 

Que  cal  interpretar l’apartat 4 del RD 463/2020 en el sentit més ampli i favorable possible a la 
menor suspensió d'expedients en tramitació i de nous , fent una interpretació àmplia de la 
referència normativa a les situacions que siguin indispensables per a la protecció de l'interès 
general o per al funcionament bàsic dels serveis . 

És per això que, prenent en consideració que les Bases reguladores de l’atorgament de les 
subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses per a l’adquisició de llibres de text i material 
didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2020-2021, venen a establir la regulació 
específica per a l’atorgament d’ajuts a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides i, 
per tant, el seu objecte està destinat a la "protecció de l'interès general (en promoure 
concurrència , estimo necessari la tramitació de l’expedient.” 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
20 de maig de 2020, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  

 
A C O R D 

 
 
PRIMER.-  Tramitar l’expedient d’aprovació de les BASES ESPECÍFIQUES 

REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE 
TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC COMPLEMENTARI I INFORMÀTIC PEL CURS 
ESCOLAR 2020-2021,  atès que hi concorren les circumstàncies d’estar 
destinat a la protecció de l'interès general (en promoure concurrència), 
conforme l’apartat 4 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 
SEGON.-  Aprovar inicialment les Bases específiques reguladores de l’atorgament de 

subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic complementari i informàtic, pel curs escolar 2020-2021. 

 
TERCER.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord 

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

 
QUART.-  Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de 

l’anunci del BOP. 
 
Intervé la Sra. Moral qui explica que son les mateixes bases que s’aproven cada any i que 
simplement s’han actualitzat els imports amb les dades que els passen les escoles,  i que 
només han modificat la subvenció que es dona per la compra de l’ordinador,  que passa de 85 
€ a 90 €. 
 
La Sra. Muñoz diu que la votaran a favor. 
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La Sra. Fuster diu que és una continuació del que s’havia aprovat en altres mandats , com 
sempre en defensa d’una educació publica i, per tant , hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que des del PSC sempre estaran d’acord en tot el que 
siguin ajuts pel poble. 
 
El Sr. Serna diu que amb els temps que corren tots els ajuts son d’agrair i per tan hi votaran a 
favor. 
 
El Sr. Gibert diu que celebren la continuïtat d’aquest format d’ajuts iniciats durant el govern 
d’U.I.P.V , que tenen en compe la renda per càpita , i també celebren que alguns partits ara hi 
votin a favor, cosa que no van fer amb les mateixes bases quan les presentaven ells. 
Adreçnat-se a la Sra. Moral li , en concret pel tercer cicle de mitjà de primària, a Font de 
l’Orpina, perquè la quantitat és de 232,88 € per a l’alumnat vigent i de 268,26 €   per a l’alumnat 
nou. 
 
La Sra. Moral respon que a tercer de primaria a Font de l’Orpina es fa la compra de diccionaris, 
atles....i com que els alumnes que venen de segon ja els tenen, no els han de comprar. 
 
El Sr. Boada diu que a Font d’Orpina, de l’alumnat vigent al nou sempre hi ha una diferència, 
però no veien clar que en un curs en concret l’augment fos tan elevat. 
 
La Sra. Moral torna a dir que és pel que els ha explicat, que a tercer es compren llibres nous 
que no es tenien. Afegeix que ara no tenen exactament què és el que es compra, però ho 
demanarà a l’escola i els ho farà arribar. 
 
La Sra. Moreno demana la paraula per dir que a partir de tercer hi ha força diferencia entre 
Font de l’Orpina i Pau Casals i pregunta si saben el motiu. 
 
La Sra. Moral diu que pel que ella té entès que a Pau Casals es fa reciclatge de llibres i a Font 
de l’Orpina no es fa. 
 
La Sra. Moreno proposa que es podria fomentar aquest reciclatge. 
 
La Sra. Moral explica que l’any passat ella era presidenta de l’AMPA de Font de l’Orpina i 
aquest tema ja es va començar a tractar amb direcció, però justament aqust any la direcció de 
Font de l’Orpina canviarà i l’AMPA ho tornarà a entomar. Afegeix que desde l’ajuntament ja 
s’ha trnamès a l’AMPA. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
1.8.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VxV , PE R INSTAR A 

L’AJUNTAMENT DE VACARISSES A QUE SUBSANI LES DEFICI ÈNCIES, 
D’ACCÉS AL CARRER GINEBRER COM A CONSEQÜÈNCIA DEL P OSSIBLE 
DESPRENDIMENT D’UNA ROCA DE GRANS DIMENSIONS. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vist l’informe demanat per l’ajuntament a l’empresa Siscol Serveis i Control S.L. al desembre 
de 2019 amb número d’informe 4742. 
Vist que en el capítol de conclusions l’empresa abans esmentada certifica la perillositat que 
presenta el possible despreniment de la roca situada a l’entrada del carrer Ginebrer. 
 
Vist que en el capítol de conclusions, el paràgraf segon diu textualment “Hi ha un risc evident 
de caiguda de blocs, que poden arribar a ser de mida important, a causa de l’erosió diferencial 
entre els estrats “tous” del substrat i el estrats “durs””. 
 
Vist que en el capítol de conclusions, el paràgraf tercer diu textualment “Com a conseqüència 
d’aquesta erosió diferencial, els blocs de conglomerat de la coronació del Talús són 
susceptibles de quedar totalment descalçats i caure.  
 
Vist el caire d’aquestes conclusions i la seva perillositat pels veïns de la zona, que transiten  
diàriament per aquest indret. 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Veïns per Vacarisses proposa al Ple el següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.-  L’Ajuntament es compromet a donar solució amb caràcter d’urgència a la situació 
del carrer del Ginebrer de la urbanització de la Coma. 

 
SEGON.-  Retirar la roca de grans dimensions situada a l’entrada de la urbanització o en el seu 

defecte garantir el seu recolzament dels blocs que actualment estan parcialment 
descalçats. 

 
TERCER.- Aprofitar les obres de retirada de la roca per donar-li mes amplitud al carrer, ja que 

la invasió de terres al carrer d’accés impedeixen la correcta circulació pel vial. 
 
QUART.-  Una vegada solucionat el perill de la roca i l’estabilitat del talús, gunitar el front del 
talús. 
 
CINQUÈ.- Transmetre aquests acords a l’A.v.v i publicar a la revista El Terme. 
 
 
El Sr. Serna llegeix la moció i tot seguit explica que es tracta d’una moció presentada el dia 21 
de febrer per debatre-la en el ple de febrer, però no va ser possible perquè la van presentar 
fora de plaç i el ple de març no es va celebrar a causa de la Covid-19, per tant han passat 3 
mesos i creuen que s’ha d’haver pogut avançar en una solució i, per tant, demanen que els 
informin què s’esta fent, si s’ha parlat amb els veïns. Per acabar demana el vot afirmatiu a tots 
el partis polítics doncs es tracta d’un tema  que s’arrossega des de fa molt temps. 
 
El Sr. Alcade explica que el que demanen a la moció no va en la línia amb el que tècnicament 
es proposa des de l’ajuntament.Explica que estan esperant el consentiment dels diferents 
propietris del terreny per poder retirar parcialment la pedra i,  per tant, ho faran quan tinguin 
aquesta autorització. Seguiex dient que es tracta d’una pedra molt llarga i que segons l’informe 
tecnic podria caure, però potser no ho fa en cent anys. Per axiò, per no prendre més riscos, el 
que faran és retirar la punta de la pedra que és la part que està descalçada. 
El Sr. Alcalde demana al Sr.Serna deixar la moció sobre la taula, doncs la retirada de la punta 
de la pedra és imminent,  o bé que retiri tots els acords per deixar-ne només un,  que sigiui 
treure la pedra d’acord amb el projecte dels tècnics de l’ajuntament. 
 
El Sr. Serna diu que no li sap greu deixar-la sobre la taula, però creu que el tercer punt és tant 
o més important que la retirada de la pedra. 
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El Sr. Alcalde respon que el tercer punt demana «donar-li mes amplitud al carrer, ja que la 
invasió de terres al carrer d’accés impedeixen la correcta circulació pel vial», el que suposa que  
haurien de fer un projecte, entrar dins d’un terreny que no és seu i està afectat, segurament 
s’hauria d’expropiar i, per tant, tot això encara trigaria molt més. Afegeix que, si entenen que el 
perill és la pedra, el que han de fer es treure aquesta part que està descalçada i després 
estudiar què es pot fer amb el carrer, doncs per la part de dalt on van fer una primera actuació 
que es va haver d’aturar s’ha de redactar un petit projecte, acabar el talús i mirar si es posa un 
mur per tal que no hi hagi desprendiments i fer una actuació més a llarg termini. 
Per acabar diu que, tal com està redactada la moció, no la poden votar a favor perquè no 
podran donar compliment als acords. 
 
El Sr. Serna pregunta si la votaran en contra. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que el que li demana és treure els acords i deixar-ne un de sol que 
podria dir «l’ajuntament de Vacarisses es compromet, amb els seus serveis tècnics, a retirar la 
part perillosa d’aquesta pedra» i un segon acord que digués «estudiar com millorar la vialitat o 
perillositat del carrer». 
 
El Sr. Serna diu que el redactat d’aquests acords li sembla bé i per tant hi esta d’acord. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui explica que s’ha presentat una moció amb un contingut, però si el Sr. 
Serna accepta els canvis i que es sotmeti a votació amb aquests canvis doncs s’aprovarà amb 
aquests canvis. 
 
El Sr. Alcalde diu que els acords quedarien de la següent manera: 
«Primer.- L’Ajuntament es compromet a donar solució amb caracter d’urgència a la situació de 
la pedra del carrer del Ginebrer d’acord amb la resolució dels tecnics municipals. 
Segon.- Fer un estudi sobre la millora de la seguretat del carrer d’accés al Carrer Ginebrer.» 
 
El Sr. Serna diu que hi està acord, i demana que, sobretot, es porti a terme. Pregunta al Sr. 
Alcalde si s’ha parlat amb els veïns. 
 
El Sr. Alcalde respon que ha parlat amb algun dels propietaris i que el regidor d’urbanisme ha 
parlat amb algun veí, afegeix que espera que els 3 o 4 propietaris també hi estiguin d’acord, si 
no l’ajuntament haurà de buscar altres maneres de poder intervenir. 
 
El Sr. Alcalde confirma que el Sr. Serna està d’acord en sotmetre la votació de la moció amb 
les esmenes proposades i cedeix la paraula a la Sra. Muñoz. 
 
La Sra. Muñoz diu que, després del temps que porten els veïns de la Coma patint el problema i 
encara que no dubtin que s’hi hagi treballat, creuen que és urgent trobar-hi una solució ja. 
Afegeix que els hagués agradat que Veïns els hagués donat l’opció de presentar aquesta 
moció conjuntamente. 
 
La Sra. Fuster diu que Movem ja van demanar en el darrer ple que es resolgués aquesta 
situació el més aviat possible i, per tant, evidentment hi estan a favor. Afegeix que es cert que 
hi ha un informe que certifica aquesta perillositat que presenta el despreniment de la roca, per 
tant han d’evitar el patiment dels veïns i possibles visitants. Per acabar diu que els sembla bé el 
redactat final i incideix amb la urgència. 
 
La Sra. Miranda diu que l’informe de l’estudi realitzat no parla d’un perill imminent, tal com ha 
dit el Sr, Alcalde, com per actuar amb tanta urgència,i  a més tampoc proposa retirar la roca 
sinò calçar-la de tal manera que la part toba deixi d’erosionar. Afegeix que tampoc entenen que 
es barregi aquesta actuació amb la d’ampliació del carrer. Per acabar diu que un pas previ 
seria comunicar-ho a l’associació de veïns  i , en definitiva,  donar una solució adequada a la 
necessitat real, per tot això diu que hi votaran en contra. 
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Intervé el Sr. Gibert qui diu que el que està clar és que la pedra pot suposar un risc i un perill i 
per tant l’ajuntament hi ha d’actuar, eliminant primer la perillositat i plantejant-se després un 
estudi per fer un projecte per tal de donar-li més amplitud al carrer,  i demana al Sr. Alcalde el 
compromís de no demorar aquest estudi. Per acabar diu que ells ja estaven d’acord amb la 
moció original i ara amb les modificacions també la recolzaran. 
 
El Sr. Serna diu que està content de que es tiri la moció endavant i demana disculpes a la 
regidora de Ciutadans,  doncs li diu que ja recorda que tant ella com la Sra. Fuster s’hi volien 
afegir, però amb la situació creada amb l’estat d’alarma se li ha passat i no sabia ni que es 
presentaria en aquest ple, per tant ha estat totalment involuntari. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el seguent contingut i amb els seguents vots: 
 
 

1. L’Ajuntament es compromet a donar solució amb caràcter d’urgència a la situació de la 
pedra del carrer Ginebrer d’acord amb la resolució que es faci per part dels serveis 
tècnics municipals. 
 

2. Es farà un estudi per tal de millorar la seguretat del carrer Ginebrer. 
  
 
 

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

A FAVOR  X  X X X X 

EN CONTRA  X     

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
1.9.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, PER CLARIFICAR LES 

PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA 
 
Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades han estat els 
escàndols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan Carles I. Ara, i en plena crisi 
sanitària i social que viu el país arran l’emergència del coronavirus, la monarquia espanyola i el 
rei Felip VI admeten sense vergonya les possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.  
 
Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei Joan Carles en què 
hi hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia Saudita. Una fortuna feta a base de 
negocis de venta d’armes entre d’altres a  països com l’Aràbia Saudita, que segons fons no 
oficials (ja que la llei franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), supera els 2.000 
milions d’euros. La fortuna reial ha estat dipositada, segons les mateixes informacions, en 
bancs suïssos per evitar el control de qualsevol tipus.  
 
Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta situació, l’actual rei 
Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en un intent d’amagar aquesta situació i 
netejar la seva imatge. El comunicat emès el passat 15 de març en què Felip VI renuncia a 
l’herència del rei emèrit es va fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context en què, 
lògicament, la ciutadania està preocupada per la crisi sanitària i humanitària que estem vivint.  
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Tal és la maniobra, que ha estat precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda per veure que la 
renúncia sigui possible, ja que segons l’article 991 del codi civil no és senzill renunciar a una 
sola part de l’herència. 
 
Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una monarquia corrupta 
i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia espanyola accepta l’origen poc net 
del fons que ha gestionat la Casa Reial fora del pressupost públic. Per tots aquests motius, 
Esquerra Republicana ha instat la Comissió Europea a investigar aquest suposat cas de 
blanqueig de capitals, i ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels Diputats, per crear 
una comissió d’investigació, que permeti investigar fins al final l’origen de la fortuna dels Borbó.  
 
La constitució no pot ser una excusa per tapar de nou la corrupció de la monarquia. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal ERC-AM,  proposa l’adopció del 
següents : 

A C O R D S 
 
PRIMER.-  Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu del 

franquisme. 
 
SEGON.-  Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació que 

permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la 
Família Reial, així com dels seus còmplices, i les seves possibles influències en la 
política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol amb l'Aràbia Saudita. 

 
TERCER.-  Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar l’opacitat de la 

monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol presumpte irregularitat 
comesa per la mateixa.  

 
QUART.-  Fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles I i el canvi de noms de 

carrers que en facin referència (en el cas que n’hi hagi de locals). 
 
CINQUÈ.-  Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del 

Senat.  
 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé, qui explica que, arrel d’unes investigacions periodistiques, ha 
sortit a la llum uns comptes a Suïssa del rei emèrit amb 5 milions de dolars provinents d’Arabia 
Saudita, segurament provinents de negocis amb armes i fora de qualsevol mesura de control. 
Afegeix que es va fer publica la renuncia del rei a l’herència del seu pare, el que fa implicita la 
culpabilitat i l’origen corrupte d’aquests diners. 
A continuació el Sr. Salamé llegeix els acords de la moció. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui, en relació al primer punt, diu que no hi estan d’acord doncs, 
actualment, la forma política actual d’Espanya és la monarquia Parlamentaria, la dictadura del 
franquisme fa molt temps que va passar encara que alguns no ho vulguin veure, i que la 
corrupció existeix en tot l’estat espanyol, especialment a Catalunya. 
Pel que fa al tercer punt diu que estan a favor de tota transparencia, i el mateix partit que 
presenta aquesta moció s’ha negat en més d’una ocasió a fer comissions d’investigació, per 
exemple a la família Pujol, i igual que el Sr. Salamé ha dit que el rei ha renunciat a l’herencia, 
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amb el que es dedueix d’on venen els diners, els hereus del Sr.Pujol encara no han renunciat a 
res. 
Afegeix que el punt més greu pel que hi votaran en contra, és perquè consideren que sota cap 
concepte en les circumstàncies que estan vivint s’haurien de presentar mocions d’aquest tipus. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que hi votaran a favor, doncs sempre s’han pronunciat 
com a un grup a favor de la Republica i no de la Monarquia per considerar-lo un sistema 
anacrònic i que no té cap raó de ser, sobretot sabent que es parla d’aquesta possible corrupció 
a la casa reial. Afegeix que Unidas Podemos, a nivell estatal, ha liderat aquesta proposta 
d’investigació judicial per la corrupció amb la que la majoria de grups polítics no hi han estat 
d’acord, entre ells el partit socialista, però ells creuen que qualsevol tipus d’institució, com la 
casa reial, l’Administració, o qualsevol polític,  ha de ser objecte d’investigació en el moment 
que presumptament es pugui entendre que hi ha corrupció. Diu que, tal com ha dit la Sra. 
Muñoz, a Catalunya també s’ha donat i ara està aflorant, per tant la monarquia tampoc pot 
escapar a aquestes investigacons, és per tot això que hi votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que el PSC pensa que no és el moment de tractar temes no 
prioritaris, tot i que ells no son monàrquics i pensen que la monarquia és una institució 
anacrònica, i els fa vergonya l’actitud del rei emèrit que és intolerable. Afegeix que son 
partidaris d’una república federal democràtica i social però, tal com han dit abans, donada la 
situació actual s’abstenen.   
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que personalment, tenint en compte que la corrupció no és 
només cosa de la casa reial sinó que hi ha molta gent corrupta, sempre defensaran una moció 
en aquest sentit, per tant la votaran a favor. 
 
El Sr. Gibert diu que tal com s’ha dit, potser no és el moment més adequat, doncs ara els 
esforços han d’anar orientats a la pandèmia, a ajudar persones i famílies, però ja que l’han 
presentat, tenint en compte que ells estan a Espanya i el seu cap d’estat és el rei emèrit i que 
U.I.P.V. està en contra de qualsevol corrupció, sigui la que sigui, per tant creuen que estaria 
molt bé poder fer aquesta investigació. Afegeix que no creuen que n’hi hagués prou amb això, 
sinó que s’hauria d’arribar més enllà, i es pregunta si a nivell estatal Esquerra Republicana ha 
parlat d’aquesta situació amb el PSOE de Madrid doncs, per declaracions d’alguns membres 
del PSOE, sembla que no hi estiguin d’acord, per tant no saben quina transcendència tindrà 
que a Vacarisses fem aquesta moció, ni si té gaire sentit, però com que ells estan en contra de 
qualsevol corrupció hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui diu que si hi ha un moment apropiat per presentar aquesta moció és 
ara amb la crisi social. 
 
El Sr. Alcalde. en resposta a la regidora de Ciutadans, li diu que té la mateixa consideració per 
la família Pujol com pot tenir ella mateixa, doncs creu que han enganyat molt a Catalunya, el 
cas d’en Jordi Pujol és un cas flagrant de corrupció i per tant hauria d’estar on estan tots els 
corruptes. Afegeix que Esquerra, que té 90 anys d’història, no ha tingut mai cap cas de 
corrupció. 
Adreçant-se al Sr. Gibert, el Sr. Alcalde li diu que Esquerra va facilitar la investidura d’aquest 
govern progressista a l’estat espanyol amb una abstenció.  
 
Intervé la Sra- Fuster per dir que, des de Movem Vacarisses, creuen que sí que és important 
que es presentin aquest tipus de mocions i en aquests moments sobretot, perquè en definitiva 
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quan es parla de presumpta corrupció política sabem que son actes comesos per autoritats 
publiques que abusen del seu poder i fan un mal ús dels recursos, i justament en aquests 
moments necessiten recursos, per tant no es pot tolerar que cap tipus d’institució en faci un mal 
ús. 
 
Demana la paraula el Sr. Boada qui diu que precisament ha estat durant la pandemia que el rei 
ha renunciat a l'herència , per tant als mitjans tampoc s’ha fet prou ressò, però és prou conegut 
que el rei fa anys que fa negocis fora d’Espanya. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el seguent resultat: 
 

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

A FAVOR  X  X X  X 

EN CONTRA     X  

ABSTENCIONS   X     
 
 
 
1.10.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UIPV PERQUÈ ES DESTINI UNA 

MENSUALITAT DEL SOU DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS I REGIDORES DE 
L’AJUNTAMENT PER LA LLUITA PEL CORONAVIRUS. 

 
Com és sabut, estem davant d'una greu crisi sanitària, econòmica i social en el nostre país per 
l'estat d'alarma decretat pel Govern Espanyol, que estableix el Real Decreto 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. 
 
Atesa la delicada situació econòmica, sanitària i social que malauradament estem patint moltes 
famílies i els ciutadans de Vacarisses. 
 
Atès que a causa de la situació de crisi sanitària per l'estat d'alarma, el ple ordinari del mes de 
març de 2020, es va anul·lar i no es va poder celebrar. 
 
Atès que els màxims responsables municipals de l'ajuntament de Vacarisses, s'han de fer 
corresponsables i han de donar exemple d'avant de la greu situació sanitària, econòmica i 
social actual i contribuir a millorar-la amb el seu gest. 
 
Atès que en moments excepcionals com els que ens toca viure, cal prendre decisions 
excepcionals. 
 
Per tot el que ha estat exposat anteriorment, el Grup Municipal d'Uipv proposa el ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents, 

 
 

A C O R D S 
 
 
PRIMER.-  Que les retribucions econòmiques dels Grups Municipals de l'oposició, del Ple  
  del mes de març de 2020, que nos es va celebrar, així com les retribucions de  
  les comissions informatives corresponents al Ple del mes d’abril, es dediquin en 
  l'adquisició de tests de diagnòstic de la Covid 19 i a Epis (mascaretes   
  reutilitzables, etc.) per la protecció dels ciutadans de Vacarisses. 
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SEGON.-  Que l'equip de Govern de l'Ajuntament de Vacarisses, renunciï a la paga extra  
  d'estiu del mes de juliol, per tal contribuir amb aquest gest de solidaritat, a  
  pal·liar els efectes de la crisi sanitària, econòmica i social, per la Covid-19  
  que te una gran repercussió sobre els col·lectius més vulnerables del municipi. 
 
TERCER.-  Reservar i dedicar íntegrament aquests diners, per adquisició de tests de  
  diagnòstic i Epis per la prevenció de la Covid-19 i per ajudar a pal·liar els  
  efectes econòmics que tindrà en les famílies i col·lectius més vulnerables de  
  Vacarisses. 
 
QUART.-  Donar compte a la revista el Terme, a la Web i a totes les entitats i   
  associacions veïnals del municipi. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui llegeix el contingut de la moció i explica que tenien intenció de 
presentar-la pel ple del mes d’abril però els va semblar que no era un moment adequat perquè 
el ple va ser un monogràfic de la Covid-19. Afegeix que el que pretén la moció és fer palès que 
els polítics, en situacions crítiques, son els primers que han de donar exemple, i no només a 
nivell municipal, sinó que tots els governs, el d’Espanya, el de la Generalitat, i totes les 
diputacions haurien d’estar a l’alçada i ser solidaris, doncs son servidors públics i, per tant ,han 
d’estar al servei de les persones en moments difícils. 
Per acabar diu que els agradaria tenir el suport de tots els grups municipals per demostrar 
aquest gest de solidaritat dels que representen els veïns i veïnes de Vacarisses, igual que va 
fer U.I.P.V. quan governaven en un moment de crisi, en que van dedicar la paga extra de Nadal 
per contribuir amb els treballadors de l’ajuntament. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que hi estan d’acord amb un parell de punts, amb el 
primer, doncs entenen que si els plens no es celebren no es rebi la compensació,  i amb el punt 
tercer amb el que també estarien d’acord si, per consens, atenent a les situacions personals 
dels regidors, estaria bé per pal·liar les conseqüències de la ineficàcia de l’estat espanyol i de 
la Generalitat. Però creuen que aquestes donacions han de ser voluntàries i privades, per tant 
no estan d’acord del tot amb el segon punt, doncs cadascú coneix la seva situació personal i 
també podria ser que ja haguessin fet donacions per la Covid -19 i la resta no ho sàpiga. 
Afegeix que, per a ells, fer les donacions publiques és un tema populista. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que en el darrer ple ells ja van posar aquest tema sobre la taula, 
van explicar que l’oposició no havia rebut les retribucions corresponents a les comissions 
informatives i del ple de març i van demanar que aquests imports fossin destinats a l’adquisició 
de tests o epis per la protecció dels ciutadans de Vacarisses. Afegeix que també van demanar 
que per part de l’equip de govern es mostrés un esforç per col.laborar solidàriament, però no 
van tenir cap resposta en aquell ple.  
Segueix dient que ha d’haver-hi un esforç econòmic amb el que es trobi més oportú de les 
retribucions que perceben, i en el moment que els sembli adequat, no entraran en si ha de ser 
un sou sencer ni si ha de ser ara al juny. 
Per altra banda diu que la moció porta una mica a confusió, doncs en el punt primer diu que es 
destinin les retribucions dels membres de l’oposició a  l'adquisició de tests de diagnòstic de la 
Covid 19 i a Epis per la protecció dels ciutadans de Vacarisses, en el punt segon es demana 
que la contribució de l’equip de govern sigui per  pal·liar els efectes de la crisi sanitària, 
econòmica i social per la Covid-19 i en el punt tercer torna a dir que, en el cas que s’aprovi la 
moció, és destinin els diners a l’ adquisició de tests de diagnòstic i Epis per la prevenció de la 
Covid-19. Per tant creuen que s’hauria de concretar el destí d’aquests diners, tan els de 
l’oposició com els de l’equip de govern, en el cas que s’aprovi la moció. 
Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que, des del partit socialista, creuen que es tracta d’una 
moció demagògica i populista, podrien estar a favor del primer punt però ja en l’anterior ple el 
Sr. alcalde els va dir que això seria així. Pel que fa a demanar que el govern renunciï a la seva 
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paga de juny en mostra de solidaritat els sembla un despropòsit doncs, precisament, davant 
d’una crisi de les dimensions d’aquesta pandèmia, creuen que aquest i qualsevol altre govern 
local, provincial o autonòmic el que fa es treballar més hores per tal de gestionar la magnitud 
dels fets. Afegeix que per a ells la solidaritat és una altra cosa, adreçant-se a U.I.P.V. els diu 
que els del seu partit poden donar les retribucions futures a cobrar, no les que no es van cobrar, 
si amb això se senten més solidaris. 
 
Intervé el Sr. Serna qui explica que ells també governaven quan, com ha explicat el Sr. Gibert,  
els va tocar cedir la paga extra de Nadal. Per tant ara creuen que això no s’hauria de demanar 
sinó que hauria de sortir del mateix govern, donar un cop de ma en aquests moments tan 
delicats, però en el fons es cosa seva. 
 
El Sr. Alcalde diu que tenen molts motius per votar en contra de la moció.  
Adreçant-se al Sr. Gibert li diu que justament ell, els demana que se celebrin comissions 
informatives per poder assistir-hi i cobrar, en canvi a ells els demana que donin la part del seu 
sou. Per altra banda també li diu al Sr. Gibert que ell té dos sous, per tant podria donar l’altra. 
Explica que els 6 regidors d’Esquerra viuen només del sou de l’ajuntament, en canvi el sou del 
Sr. Gibert per assistir 4 hores és de 800 €, en canvi hi ha regidores que s’hi estan deixant les 
ceies i cobren 1.100 € doncs, tal com ha dit la regidora socialista, el que han de fer és més 
hores i això és el que estan fent i faran les que calgui, de dilluns a divendres o de divendres a 
diumenge siguin les 8 del matí o les 12 de la nit, i buscar diners i fer polítiques que ajudin a les 
classes treballadores i més desafavorides per tal que tots plegats puguin sortir d’aquesta crisi. 
 
El Sr. Alcalde explica que una part del seu sou se’n va, cada mes, directament al seu partit, 
aquest és un dels motius pels que ha dit abans que a Esquerra no hi ha corrupció, i no tenen 
cap deute amb els bancs, perquè una part del seu sou és per finançar el partit. Afegeix que 
també dona part del seu sou a diferents institucions com Omnium, la Bressola, al Patronat de la  
Pedra Seca i a més, tant ell com la resta de regidors, participen mensualment en diferents 
accions, com van fer fa poc amb el Mimó, que necessitava uns diners per poder tirar 
l’explotació endavant. Afegeix que Esquerra Republicana ha donat la seva assignació com a 
grup municipal per combatre els efectes de la Covid-19 a Vacarisses. 
Segueix explicant que tots els regidors han col·laborat en un projecte que es diu Lliures 
d’Omnium Cultural, i el proper mes ho faran en un altre, i tal com diu la regidora de Ciutadans, 
amb la que hi està d’acord, les aportacions es fan personalment i cadascú sap quines fa, i 
adreçant-se al Sr. Gibert li diu que no sap quines aportacions fa ell ni si n’ha fet mai cap. 
 
També diu que si del que es tracta és de fer demagògia, ell també en pot fer, explicant quants 
diners s’ha estalviat l’ajuntament en sous de l’equip de govern des de que té un alcalde 
republicà, han estat 100,000 € en 8 anys, que s’han destinat al que sigui per la població. 
 
Demana al Sr. Gibert que no presenti més mocions demagògiques com aquesta i li pregunta 
perquè no renuncia ell al seu sou i fa una moció demanant que la resta faci el mateix.  
 
En relació a les comissions, el Sr. Alcalde diu que si no s’hi assisteix no es cobren, per tant no 
estan donant res,  i com ja van dir tots els diners que sobrin de tot arreu aniran a això, preveuen 
un forat de 400,000 €, per tant tots els diners aniran a cobrir això, a comprar Epis o el que 
calgui. Pel que fa a la compra de test diu que creu que és il·legal, els test els fa el CAP o els 
laboratoris amb prescripció mèdica, per tant no poden aprovar una cosa que no es pot fer. 
 
Per acabar torna a dir al Sr. Gibert que afegeixi a la moció que ell dona el seu sou, enten que 
després tots els regidors donarar el seu sou personal per lluitar contra la Covid-19, donant 
exemple a aquells que estan aquí cada dia tirant endavant l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que no s’esperava que el Sr. Alcalde entrés en un tema personal, 
doncs ell no té perquè posar-se en la seva vida privada, estan parlant de diners públics, doncs 
ningú els obliga a estar, i recorda al Sr. Alcalde que quan ell era a l’oposició els deia que havien 
fet de l’ajuntament un modus vivendi i ara ell els pot dir el mateix. 
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Per altra banda el Sr. Gibert diu que ell té dos sous com la majoria de regidors i regidores de 
l’ajuntament, almenys els que estan a l’oposició i tenen la sort de treballar. Afegeix que des de 
l’oposició també en fan de feina, no es tracta només de cobrar per venir a les comissions, li dol 
molt que hagi dit que el Sr. Gibert va demanar les comissions el mes d’abril per cobrar, doncs 
això no és cert i demana al Sr. Alcalde que ho retiri. 
 
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Gibert li va demanar per correu, com a portaveu d’U.I.P.V. ,que 
es celebressin les comissions i la Junta de Portaveus. 
 
El Sr. Gibert respon que no ho va fer per cobrar. 
 
El Sr. Alcalde diu que no hi havia cap punt a l’ordre del dia. 
 
El Sr. Gibert diu que ja s’ha vist que n’hi havia de punts, però l’equip de govern no els va voler 
posar i ells ho respecten. Afegeix que estan aquí per parlar, com a oposició, i perquè creuen 
que davant aquesta situació els polítics han de donar exemple. A més recorda al Sr. Alcalde 
que ell i el seu partit i els socialistes eren dels que demanaven que dediquessin pagues extres 
per ajudar la població. Segueix dient que ja ha dit el Sr. Alcalde que ell dona diners al seu partit, 
però veu que no està disposat a donar-ne a la població. 
 
El Sr. Alcalde diu que no ha dit això sinó que, per exemple, aquest mes, tots els regidors han 
donat diners per un projecte d’Omnium Cultural que es diu Lliures i han donat els 2,200 € com 
a grup municipal, i a sobre cadascú d’ells col.labora en diferents entitats i ,en canvi ell, que no 
dona res, els demana que donin. 
 
El Sr. Gibert respon que com ho sap que ell no dona res i com s’atreveix a parlar de la seva 
vida i de la seva manera d’actuar com a persona. 
 
Per acabar el Sr. Gibert diu que els demanen el gest i, tal com ha dit la Sra. Fuster, si els 
sembla poden donar només una part de la paga d’estiu. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que ja ho estan fent, que cada mes donen diners a projectes i que el 
grup municipal ha renunciat als seus diners. 
 
El Sr. Gibert diu que el que els demanen és que una part dels diners que cobren per la seva 
feina de polítics la dediquin al poble, a les prioritats de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde explica que el projecte Lliures d’Ominium treballa per la desigualtat, per tant pot 
ser que algun ciutadà de Vacarisses surti beneficiat d’aquest projecte. 
 
El Sr. Gibert diu que ho troben bé, però creuen que l’equip de govern hauria de fer un gest. 
 
Per acabar agraeix el seu suport a Movem i a Veïns per Vacarisses, de la regidora del PSC diu 
que ja no li estranya res perquè fa una oposició de l’oposició des del primer moment de la 
legislatura, i diu que es evident que només l’oposició ha fet l’esforç, doncs és cert que no s’han 
fet les comissions i no les han cobrat però,  de l’equip de govern, només l’alcalde que està al 
front és el que ha hagut de treballar molt. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui, adreçant-se al Sr.Alcalde com a màxim representant polític de 
Vacarisses, li diu que el seu talant a l’hora de respondre a aquesta moció no ha estat correcte, 
doncs no hauria d’entrar en personalismes ni  treure situacions personals de regidors de 
l’oposició ni de l’equip de govern, doncs pot estar d’acord o no amb una moció, però pot ser 
sincer i dir que als regidors no els va bé fer aquest esforç econòmic. Afegeix que també creu 
que el Sr. Alcalde no hauria de barrejar en aquesta moció aquestes aportacions que 
periòdicament fa a entitats, igual com les que pugui fer el grup municipal , ni tampoc el tema de 
l’estalvi de l’ajuntament. Torna a dir que poden fer l’ aportació que vulguin, però han de fer-ho 
com a politics, no a nivell personal ni com a partit polític. 
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Adreçant-se a la regidora del PSC, la Sra. Fuster li diu que ells no fan demagogia amb això, 
sinó que entenen que tothom està fent un esforç en aquesta crisi econòmic i els representants 
polítics han de ser els primers en donar exemple, sobretot l’equip de govern. 
 
La Sra. Miranda demana la paraula per dir que a ells, com a partit, els ha semblat una moció 
demagògica i populista, doncs tal com ha ditl a Sra. Muñoz la solidaritat es dona anònimament 
a títol privat, doncs ningú sap si a nosaltres mateixos ens ha pogut afectar la situació. Afegeix 
que l’ajuntament està treballant per tal d’ajudar aquells veïns que més ho necessitin i torna a dir 
que la moció es demagògica i populista. 
 
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Fuster que no es res personal, sinó que el Sr. Gibert li ha 
demanat que doni la seva paga i ell li ha contestat que doni el Sr. Gibert la seva.  
Per altra banda torna a dir que l’oposició no ha donat res, perquè no van assistir a les 
comissions i per tant els diners no son seus, sinó que l’ajuntament agafarà aquests diners i els 
destinarà a on calgui per la lluita contra el Covid. 
Torna a dir que com a grup municipal han donat els diners i cap altra grup ho ha fet, a més hi ha 
diputats de Movem que cobren de 4,000 a 6,000 € que han donat una part del seu sou, cosa 
que li sembla perfecte, però anar a buscar regidors que cobren 1,000 i demanar-los que donin 
el seu sou...afegeix que ells estan per treballar per Vacarisses i és el que estan fent i ho estan 
demostrant, no deixant les seves funcions de banda, sinó estan aquí cada dia i atenent les 
demandes que sigui i fent el que sigui, doncs no sap si son conscients de que ara mateix hi ha 
molts pocs treballadors a l’ajuntament, la majoria estan treballant des de casa i, per tant, els 
regidors i ell mateix fan les tasques que siguin, i procuren fer bones polítiques per sortir-se’n. 
 
El Sr. Alcalde diu que, tal com ja ha explicat, ells cada mes fan donatius a diferents entitats, 
però creuen que no cal que ho demostrin amb les transferenciaes, i tampoc es tracta de que 
diguin que no els va bé, a més ell tampoc coneix l’economia de les altres persones, però no 
poden dir que no es demagògia demanar que altres renunciïn al seu sou i no fer-ho ells 
mateixos, doncs ells tenen un sou public però el Sr. Gibert en té un de public i un de privat i no 
renuncia a cap dels dos, perquè el sou public no l’han de percebre per no haver assistit i per 
tant no fan cap donació. 
Per altra banda diu que no els poden demanar que comprin tests i els facin a la població, cosa 
que no es pot fer, a més els demanen que comprin Epis quan l’ajuntament ja ha repartit 8.000 
mascaretes, més les 8.000 de la Generalitat.  
 
La Sra. Moreno demana la paraula per dir que a l’ajuntament de Sitges, la Sra. Aurora 
Carbonell,companya d’Esquerra ha comprat 140 test  i a Banyoles també s’han comprat uns 
300 test, pr tant no és il.legal. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que aquests tests son pels treballadors i que ells això també ho faran, 
aniran a una mutua i compraran tests per quan els treballadors vagin tornant. 
 
La Sra. Moreno diu que a d’altres ajuntaments com a Mataró, els regidors, que son d’Esquerra i 
del PSC, han donat una part del seu sou a la lluita contra el Covid-19. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que ells també ho han fet. 
 
La Sra. Moreno li diu que ells esperaven que ho fessin a Vacarisses que és on viuen. 
 
El Sr. Alcalde diu que, igual que ells, molts grups municipals o gairebé tots, han donat part o 
tota la seva aportació a projectes d’aquests. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que el partit és una cosa i els càrrecs electes son una altra, 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que té molt poca memoria, doncs ell els acusava de que 
l’ajuntament era els seu modus vivendi i resulta que ara és el seu. Torna a dir que el Sr. Alcalde 
no coneix la seva situació i per tant no en pot parlar d’una manera tan lleugera, doncs ell està 
en un ERTO amb la segona feina i, per tant, té problemes economics, cosa que el Sr. Alcalde 
no. 
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El Sr. Alcalde li respon que com ho sap això. 
 
El Sr. Gibert diu que és una vergonya que el Sr. Alcalde, per defensar el seu sou, s’està posant 
en la seva vida privada i que li sembla molt bé que facin aportacions a Omnium, però al poble 
de Vacarisses no han donat res. En canvi ells en el seu moment, quan governaven, van donar 
la paga extra de Nadal per tal que poguessin cobrar els treballadors de l’ajuntament. 
Per acabar diu que el Sr. Alcalde està demostrant que està aquí només pels diners, que no ho 
dubta que hagi vingut a treballar, però només hi han anat 3 regidors, la resta han teletreballat. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar que ha estat quan el Sr.Gibert els ha demanat que 
donessin el seu sou quan ell li ha respost, i que a més el Sr. Gibert està en un ERTO però no 
sap si hi ha algun regidor o regidora de la casa, que amb 1,100 € no pot pagar una hipoteca a 
final de mes. 
 
El Sr. Gibert diu que ha estat el Sr. Alcalde el primer en posar-se a la seva vida privada i que no 
és digne de ser alcalde. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha moltes persones que no son dignes de ser aquí. Insisteix que 
quan el Sr. Gibert presenta una moció d’aquestes característiques, demagogica i populista tal 
com ha dit la regidora del PSC, sap on acabarà, però ell igualment ho busca i no tenen altre 
remei que defensar-se. 
 
Es sotmet a votació  i no s’aprova amb els següents vots: 
 
 

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

A FAVOR  x  x x   

EN CONTRA  x    x 

ABSTENCIONS      x  

 
 
 
1.11.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UIPV PER L'APROVACIÓ DE 

MESURES ECONÒMIQUES PER AJUDAR ALS CIUTADANS, PIMES  AUTONOMS I 
COMERÇOS DE VACARISSES DAVANT L'ESTAT D'ALARMA PEL COVID-19. 

 
Davant la greu crisi sanitària, econòmica i social, per l'estat d'alarma decretat pel Govern 
Espanyol ,que estableix el Real Decreto 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. 
 
Uipv, veu necessari implantar un conjunt de mesures urgents, per tal d'ajudar a pal·liar la 
situació, sanitària i econòmica dels veïns i veïnes, autònoms, pimes i comerços de Vacarisses. 
 
Atès que la pandèmia pel COVID-19, està tenint un fort impacte en l'economia local i a la 
situació de moltes famílies que veuen minvats els recursos per fer front al dia a dia. 
 
Atès que estem d'avant d'una greu situació que de ben segur comportarà una crisi econòmica 
global, amb efectes molt importants en el teixit industrial i amb una greu repercussió social. 
 
Atès que davant el fort impacte econòmic generat per la situació de la COVID-19 sobre les 
economies locals, posant èmfasi a aquells negocis, petits comerços locals, pimes, que s'han 
vist obligats a tancar degut a les mesures contemplades al Decret d'Alarma 463/2020, 14 de 
març i que han hagut de fer front a uns costos fixos, com per exemple els lloguers de locals. 
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Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Grup Municipal d'Uipv proposem al ple de la 
Corporació, l'adopció dels següents, 

ACORDS 
 

PRIMER.-   Demanem l’exempció de la taxa de residus industrials de 2020 a tots els 
comerços, bars, restaurant i Pimes de Vacarisses, que han estat obligats a tancar 
el seu negoci, durant el període de l’estat d’alarma aprovat pel Govern d’Espanya. 

SEGON.- Bonificació de l’impost de vehicles proporcional durant el període de l’estat 
d’alarma a tots els veïns i veïnes de Vacarisses. 

 
TERCER.- Bonificació de les taxes per l’expedició de l’ocupació de via pública de les  
                    terrasses de Bars i restaurants. 
 
QUART.-  Ajornament del pagament de l'impost de l'IAE de les empreses a partir del mes de 

juliol de 2020. 
 

CINQUÈ.-  Donar compte de tots els acords a la revista el Terme, la Web i a totes les entitats i   
associacions de veins de Vacarisses. 
 
 
El Sr. Gibert llegeix la moció i explica que el que pretenen és complementar aquestes ajudes 
que l’ajuntament ja ha aprovat, doncs creuen que es pot anar més enllà i aconseguir aquestes 
bonificacions per ajudar encara mes. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que hi votaran a favor sempre que suposin ajuts pels veïns de 
Vacarisses. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster per dir que també es reiteren, doncs qualsevol ajut pels veïns i 
veïnes de Vacarisses serà benvingut. Afegeix que estan d’acord amb els primers 3 punts però 
que discrepen amb el quart perquè entenen que les empreses ja han tingut els seus ajuts 
oportuns i mesures com els ERTO per ajudar al seu finançament i sosteniment, a més 
consideren que els IAE afecten a empreses amb xifres de negoci superiors a 1,000,000 €. Per 
acabar diu que hi votarien a favor sempre que es suprimeixi l’acord quart. 
 
Intervé la Sra. Miranda per dir que hi estan parcialment d’acord també, pel que fa al primer 
punt, diu que no creuen que s’haig d’eximir la taxa de tot l’exercici sinó només la dels mesos 
afectats. Pel que fa al segon punt diu que s’ha d’entendre que la recaptació d’impostos és 
necessària per tal d’afrontar les despeses de l’ajuntament durant aquesta crisi, a més demana 
que es bonifiqui a tota la ciutadania i creuen que no té sentit, doncs a qui s’ha d’ajudar és als 
més necessitats que s’hagin quedat sense recursos. En relació al tercer punt diu que hi estan 
d’acord però creuen que ja es va plantejar i s’està desenvolupant. 
Per acabar diu que hi votaran a favor si es suprimeixen el punt segon i quart, i si no és així 
s’abstindran. 
 
El Sr. Serna diu que ells estan a favor de complementar tot el que l’ajuntament ha posat sobre 
de la taula i creuen que no s’ha d’entrar en si uns punts agraden més que els altres, per tant hi 
votaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que el tercer punt ja els van dir que ho havien fet, pel que fa a l’ajornament de 
l’IAE a partir de juliol diu que no entén què volen dir, doncs l’IAE es comença a cobrar a partir 
de setembre o octubre, per tant no sap si el volen ajornar fins l’any vinent que no es pot fer... 
 
En relació a l’impost sobre vehicles pregunta si tothom no ha fer servir el cotxe, a més diu que 
l’ajuntament no pot fer això i demana al Sr. Secretari que ho aclareixi si està equivocat. 
 
Intervé el Sr. Secretari per confirmar que no es poden atorgar més beneficis fiscals en els 
impostos que els establerts per llei , com és aquest cas. 
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El Sr. Alcalde diu que per tant estarien votant una il.legalitat.  
En relació al primer punt sobre els residus industrials, diu que com ja saben ho tenen cedit a la 
Diputació i aquesta es nega a fer-ho, perquè ells ja ho han demanat. 
 
Per acabar diu que els impostos son necessaris, és d’on surten els diners, a més si Vacarisses 
tingués impostos més alts per algun concepte es podria donar una resposta més amplia i 
directa, no es poden banalitzar els impostos. Per tant diu que, com que hi ha coses que no es 
poden fer ...,  no la votaran. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que abans d’elaborar la moció s’han informat i saben que hi ha 
ajuntaments que bonifiquen impostos, per tant o els serveis jurídics son diferents o ells van 
equivocats... 
En relació a l’impost de vehicles diu que ell, igual que la majoria de veïns, no ha mogut el cotxe 
practicament, diu que qui els han mogut han estat els treballadors amb feines essencials, però 
no la gran majoria. Pel que fa a la bonifcació de la taxa per ocupació de via publica, diu que 
com a oposició no tenen informació de que això s’hagués fet i per això ho han demanat. 
 
El Sr. Alcalde diu que ho van comentar en una reunió d’aquestes que fan setmanalment. 
 
El Sr. Gibert pregunta si no els ho cobraran el que queda d’any. 
 
El Sr. Alcalde respon que no. 
 
El Sr. Gibert diu que per tant es queden amb dos punts, l’exempció de la taxa de residus, que 
pot entendre que la Diputació no hi estigui d’acord però les ordenances les aprova l’ajuntament 
per tant es podrien modificar aquestes ordenances. Torna a dir que ells han vist que es 
bonifiquen taxes de escombraries, també amb tema de vehicles com els vehicles històrics... per 
tant no acaba d’entendre això de que no és legal, suposa que hi ha uns quants ajuntaments de 
Catalunya que fan il.legalitats. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que hi ha diferències entre taxes i impostos, si son municipals o no ... 
 
El Sr. Gibert diu que es tracta d’una moció molt adequada als temps que viuen, torna a dir que 
igual que en la moció anterior es tracta d’un gest per ajudar encara més al veïnat i no posar 
tantes pegues, doncs no hi ha cap moció d’U.I.P.V. que els l’aprovin, siguin favorables pels 
veïns o no, només perquè les presenten ells s’han de buscar els arguments per votar-hi en 
contra.  
Per acabar, adreçant-se a l’equip de govern, els diu que no només s’han negat a donar part del 
seu sou, sinó que ara també es neguen a donar més ajuts als veïns de Vacarisses, en canvi 
ells com a oposició sempre defensaran als veïns de Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si no es pot fer no hi poden votar a favor i donar esperança a ningú. 
Afegeix que ja li han dit que és una il.legalitat i que no poden ajornar l’IAE si es cobra al 
setembre o octubre. Li pregunta al Sr. Gibert si el que volen és que l’ajornin fins l’any vinent. 
 
El Sr. Gibert respon que si realment es cobra a partir de l’octubre no cal...però pel que fa a la 
resta de punts de la moció demana al Sr. Secretari que redacti un informe que acrediti que tot 
és il.legal i que quedi per escrit que no es pot fer cap bonificació d’impostos ni de taxes. 
 
Intervé el Sr. Secretari per informar que, normalment, les mocions que es presenten per part 
dels grups de l’oposicó, tenen un contingut sense efectes jurídics i que no requereixen informe. 
Explica que per part de l’alcaldia sempre s’han deixat entrar totes les mocions i  no han volgut 
fer una excepció. 
Explica que dins els tributs municipals hi ha els impostos i les taxes,  i recorda que ells tenen 
delegada la gestió i la recaptació a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona i, per tant, son ells qui gestionen i fan la recaptació. En relació als impostos hi ha un 
informe de 20 de maig de la Direcció General de Tributs Locals que ho deixa molt clar, i alguns 
ajuntaments estan fent filigranes jurídiques per poder ajudar molta gent necessitada per la 
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pandèmia o prendre mesures en aquest sentit, però estan en la línia d’una irregularitat jurídica 
amb moltes interpretacions diferents, sobre tot pel que fa a les taxes, doncs amb els impostos 
no hi ha cap dubte, no poden establir cap bonificació. 
Afegeix que en el cas que vulguin un informe sobre aquest tema, al tractar sobre ingressos 
municipals,  seria Intervenció qui l’hauria de fer, no ell, però no té cap problema en fer-lo. 
Segueix explicant que els serveis jurídics de l’Organisme sí que han fet un informe al respecte, 
no dels impostos, enls que ja ni hi entren, però de les taxes hi ha diferents opinions, pel que fa 
a la taxa de residus hi ha ajuntaments que ho estan fent pel temps proporcional que s’ha deixat 
de prestar el servei i per aquells negocis que han estat tancats, basant-se en el fet que tu pots 
demanar la devolució de la taxa si no s’ha prestat el servei per un fet no imputable al subjecte 
passiu.  
El Sr. Secretari explica que la Diputació de Barcelona no comparteix aquesta opinió i els han 
informat que ells s’oposen a qualsevol reducció de la taxa d’escombraries i que si volem fer 
alguna cosa que suposi alguna reducció podrien fer una descàrrega del padró, el que suposaria 
gestionar nosaltres el padró i posar sobre de la taula les conseqüències que tindria, per tant 
s’hauria de parlar amb Intervenció i valorar-ho. 
Pel que fa a la taxa per les terrasses, com que ho gestionem directament, tenim una 
interpretació favorable i per tant ho podem fer tal com ha dit el Sr. Alcalde. 
En relació a l’IAE diu que com a càrrec domiciliat es cobra a l’octubre, i els no domiciliats de 
setembre a novembre. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que el que es podria fer és modificar l’ordenança de l’any vinent i 
així seria legal, per tant tot és voluntat de voler fer-ho, buscar mecanismes i solucions pels que 
s’han vist afectats. 
 
El Sr. Alcalde diu que pensa que centrar tant el debat en no cobrar impostos a ningú no és gaire 
just, creuen que és millor dotar de mecanismes, com els 70,000 €, més ajudes per serveis 
socials, mirar de quina manera poden promocionar que la gent trobi feina...però no cobrar 
menys impostos, perquè el problema afegit és que com menys cobrem menys diners tindran 
per donar sortida a això. Afegeix que, com ja els han dit a tres vegades, si aquest ajuntament 
cobrés la taxa d’aigües i la d’escombraries per cobrir més o menys la despesa tindrien 400 o 
500.000 € més per fer front o donar ajudes als que més ho necessiten. 
Per acabar diu que ell deixaria la moció sobre de la taula. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada per dir que quan arribin a la liquidació del pressupost i sobrin 
800,000 €, passarà com cada any que es tanca amb superàvit. Segueix dient que la pandèmia 
ha afectat a molta gent i la classe política estem al punt de mira, per tant creu que hi haurà 
canvis a la llarga i això de que els projectes de l’ajuntament els pagui el ciutadà no podrà ser, 
cal canviar el xip que tenen els polítics. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que per ells els impostos son bàsics per poder funcionar. Pel que fa al 
que ha dit el Sr. Boada de la liquidació, diu que hi ha una part, uns 100,000 €, destinada a 
eixugar deute, el 20% que l’estat possibilita que es destini a Serveis Socials i el sobrant el 
reservaran perquè no saben com avançarà aquesta crisi i, per tant, no invertiran ni en obres ni 
en res, a més diu que faran un fons de provisió de 80.000 € per Serveis Socials. 
 
El Sr. Alcalde diu que no sap ben bé que han de fer amb aquesta moció i cedeix la paraula al 
Sr. Gibert. 
 
El Sr. Gibert diu que el Sr. Secretari és jurista i per tant hi entén més que ells, però creu que 
s’hauria de buscar la manera de fer-ho possible, igual que han fet altres ajuntaments. En relació 
a l’IAE diu que si es cobra a l’octubre no hi ha cap problema, en relació a les taxes de les 
terrasses si ja s’està fent ho troben perfecte, però torna a dir que dels altres dos punts s’hauria 
de trobar la forma jurídica de fer-ho. Afegeix que tal com ha dit el Sr. Boada, si no es pot fer ara 
es podria fer de cara a les properes ordenances fiscals, el cas és que la ciutadania vegi que els 
gestors municipals estan treballant per ajudar-los, als més necessitats i també a la resta, 
perquè aquesta crisi afecta a tothom, inclús als que tenen la sort de poder treballar. 
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Per acabar diu que si no es troba la manera de tirar-ho endavant la moció no la retiren, sinó 
que la mantenen i que cada partit polític voti el que cregui més convenient. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja li han dit que a la moció hi ha coses que no es poden votar perquè no 
es poden fer, per tant no té cap sentit deixar-la tal com està. 
El Sr. Alcalde proposa deixar la moció a banda, doncs tal com ha dit ja estan posant tots els 
esforços necessaris per ajudar a la gent a sortir -ne, i es comprometen a posar tots els diners i 
esforços però reitera que si aprimen els impostos es quedaran sense recursos. 
 
El Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde si el que els proposa  és no buscar una solució per poder 
fer efectives aquestes bonificacions com l’impost sobre vehicles. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’impost sobre vehicles suposen 30 € o com a molt 60 € per a les 
famílies, en canvi si posen molts diners per a polítiques que puguin ajudar a la gent a sortir-
se’n, per exemple pagant-los la taxa d’escombraries o el lloguer a aquells que no puguin i no 
eximir de pagar a tothom les escombraries o l’aigua...Per acabar diu que ell retiraria la moció, 
un dels punts ja es fa, l’altre no té sentit i els altres dos no es poden fer.  
Entén que el Sr. Gibert vol que treballin per mirar com poden ajudar a les persones de 
Vacarisses, però és que ja ho estan fent i ,si vol fer aportacions seran benvingudes, però no en 
aquesta línia que no es pot fer. 
 
Intervé el Sr. Boada qui pregunta al Sr. Secretari si es podria fer que les ordenances de l’any 
vinent recollissin una bonificació. 
 
El Sr. Secretari diu que quan s’aprovin les taxes ja saben que la taxa no pot superar el cost del 
servei però a partir d’aquí poden fer el que vulguin, com si volen no cobrar res, però aquest 
debat s’ha de fer quan es vulguin aprovar les ordenances fiscals. 
 
El Sr. Boada diu que el que demanen és que tinguin la voluntat, i que ells no han demanat que 
fos un ajut lineal per tothom, sinó pels comerços que ho han patit i han hagut de tancar.   
 
El Sr. Alcalde diu que a la moció demanen que es bonifiqui l’impost de vehicles a tothom. 
 
El Sr. Boada diu que el primer punt és correcte perquè demanen la bonificació de la taxa pels 
comerços que han hagut de tancar, del segon punt dels vehicles si no es pot fer res doncs no 
es fa, però el que demanen és que a les comissions puguin parlar de quines bonificacions es 
poden fer pels que han patit l’efecte de la pandèmia i si cal obrir una taula per buscar més 
solucions poder-ho fer. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que ja estan ajudant a la gent i que amb el que ells demanen, com la 
bonificació de l’impost sobre vehicles, no poden discriminar qui ho necessita i qui no. Diu que 
creuen que el més sensat és posar diners o línies d’ajuda per aquesta gent, però no pas 
d’aquesta manera, per a ells les polítiques correctes i d’esquerres son les que estan fent, ajudar 
amb els 70,000 € als que per exemple no poden pagar el lloguer.  
Diu que també demanen que no paguin la taxa de residus les pimes, quan una pime pot estar 
facturant 10 milions d’euros, o estar fabricant mascaretes i fent-se d’or .... és per això que ells 
això no ho entenen així. 
 
El Sr. Boada diu que els sembla perfecte, però ells presentaran la moció tal com està i la 
votaran. 
 
Intervé el Sr. Gibert per dir que el Sr. Alcalde està convençut de que el que fan ells és el millor i, 
per tant, de totes les aportacions de l’oposició no n’hi ha cap que valgui la pena, per tant la 
passen a votació i prou. 
 
El Sr. Alcalde respon que ho decideix ell si es passa a votació o no, per tant demana que es faci 
un torn obert a tots els portaveus dels diferents grups per saber què volen fer. 
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Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que és cert que volien votar-la a favor, però si hi ha la 
possibilitat de crear una taula de debat per treure aquests punts i afegir-ne d’altres que es 
puguin complír, creu que seria la millor opció. 
 
La Sra. Fuster diu que també consideren que si es pot determinar una mesa de diàleg per 
valorar diferents tipus d’ajuts estaria bé, insisteix que com han dit tampoc estan d’acord amb el 
punt quart, però amb la resta poden seure i parlar-ne per trobar opcions factibles i que es 
puguin tirar endavant. 
 
La Sra. Miranda diu que des d‘un primer moment ja han demanat que es retiressin el punt 
segon i quart, i que els sembla bé sentar-se i parlar-ne per trobar altres opcions. 
 
El Sr. Serna diu que ells també volien votar a favor, però despres d’escoltar al Sr. Secretari 
recomana que la deixin sobre de la taula o els obligarà a abstenir-se. 
 
La Sra. Moreno demana la paraula perquè, com que no pot parlar amb els seus companys, vol 
dir que si la taula que han de fer és com la del «porta a porta» que encara no s’ha fet... 
 
El Sr. Alcalde diu que no ha entès a la Sra. Moreno. 
 
La Sra. Moreno aclareix que al setembre o a l’octubre van presentar una moció amb la que van 
acordar la creació d’una taula rodona per parlar del «porta a porta», per si es podia millorar o 
no, i de moment no s’ha fet. 
 
El Sr. Alcalde respon que no s’ha fet perquè no han pogut. 
 
La Sra. Moreno diu que ho van acordar al setembre. 
 
El Sr. Alcalde diu que de les aportacions dels portaveus ha recollit que un grup demana que es 
retirin el punt segon i quart, l’altra que es retiri el quart, ells que creuen que el tercer no cal ni 
posar-lo perquè ja s’esta fent i el segon evidentment no el poden fer, amb el punt quart igual 
que Movem no hi estan d’acord ... per tant els torna a dir que si volen poden crear una taula per 
parlar de com encarar la crisi..., però ja han vist que hi ha diferents punts de vista, perquè ells 
amb ajuts línials a tothom no hi creuen, ells ajudaran a aquelles persones que més ho 
necessiten, doncs com passa en totes les crisis hi ha gent que n’ha sortit beneficiada i n’han de 
ser conscients. 
 
Intervé el Sr. Gibert per dir que ja veuen que tot son problemes, però com que ells han 
presentat la moció amb la millor de les intencions  la tiraran endavant, afegeix que estarien 
d’acord en treure el quart punt i pel que fa al tercer punt, com que ja l’estan fent ,no tindran cap 
problema en votar-lo a favor... 
 
El Sr. Alcalde respon que el més sensat per part d’ell seria eliminar els punts   tercer i quart                                     
o bé que digui que es faci una taula de diàleg per sortir de la crisi, perquè presentant aquesta 
moció el que aconseguirà és que si surt que sí no puguin fer-la,  i si surt que no quedaran tots 
retratats per votar-hi que no. 
 
El Sr. Gibert respon que ja estan escarmentats perquè el mateix va passar amb la moció de la 
taula pel «porta a porta» que des de setembre no n’han sabut res mes per una excusa o altre. 
Afegeix que en aquest ajuntament ja s’ha demostrat que les taules de treball no estan 
funcionant. 
Per acabar diu que estan d’acord en eliminar el tercer i quart punt, però voldrien que tant el 
primer com el segon s’estudiés juntament amb la Diputació de Barcelona la possibilitat de 
poder establir aquestes bonificacions, perquè estan oberts a modificar aquests punts. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Gibert que faci la redacció de com quedarien els punts primer i 
segon. 
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El Sr. Gibert diu que ell pot fer la redacció però que després l’han d’acceptar sinó ja l’aproven 
tal com està.  
Proposa que el redactat quedi de la següent manera: 
 
«Primer.- Demanem fer un estudi per tal d’aconseguir l’exempció de la taxa de residus 
industrials. 
Segon.- Fer un estudi per verificar si es podria fer la bonificació proporcional de l’impost sobre 
vehicles.» 
 
Intervé el Sr. Secretari per dir que creu que el més lògic seria  parlar-ne a la propera comissió 
informativa, amb la Interventora, sense públic, veure els pros i els contres, estudiar els informes 
jurídics que s’han fet al respecte per la Direcció General de Tributs, opinions de la doctrina, 
mirar que s’ha fet exactament a altres llocs, i no pretendre aprovar ara uns punts a correcuita  
sense saber les possibilitats legals de fer-ho i les conseqüències que tindria. 
 
El Sr. Gibert diu que li sembla bé tot el que diu el Sr. Secretari, però aprovant la moció amb 
aquests canvis així com a mínim es comprometen a fer aquest estudi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que ell faria el que diu el Sr. Secretari, doncs també creu que és el 
més sensat, debatre-ho a les comissions, parlar-ho amb Intervenció, saber que representa i 
també mirar si es poden ajudar d’una altra manera, agafant un paquet de diners per ajudar als 
que no poden pagar-ho. 
 
El Sr. Gibert diu que la seva intenció és que s’aprovi amb aquestes modificacions. 
 
Es sotmet a votació amb el redactat següent: 
 
«Primer.- Fer un estudi sobre l’exempció de la taxa de residus industrials. 
Segon.- Fer un estudi sobre la bonificació de l’impost sobre vehicles.» 
 
El Sr. Secretari pregunta a que es refereixen exactament amb l’estudi, si volen un informe 
d’Intervenció, recopilar informació... perquè és un tema complicat. 
 
Adreçant-se al Sr. Secretari el Sr. Gibert li diu que ells fan política, i per tant es tracta d’un acord 
polític. 
 
El Sr. Secretari respon que li sembla bé, que ell només vol saber el contingut de l’acord i saber 
a que es refereixen amb fer l’estudi. 
 
Es sotmet a votació s’aprova amb el seguent contingut i els següents vots:  
 
 
1.-  Fer un estudi sobre la possibilitat d’atorgar beneficis tributaris en la Taxa per la Recollida 

de Residus Comercials i Industrials i a l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per 
causa del Covid-19 

 
 

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

A FAVOR  X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
 



 

 

 
32 

2.- SOBREVINGUTS. 
 
2.1.-  APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA PROCEDÈNCIA D E DEBATRE UN 

ASSUMPTE NO INCLÓS A L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCAT ÒRIA  
 
En virtut del què disposa l’article 5.6 del Reglament orgànic municipal, i articles 97.3 i 91.4 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, es proposa que s’apreciï la urgència per a 
debatre la  PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS,  assumpte no inclòs a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió 
ordinària del Ple de la Corporació, a celebrar el dia 28 de maig de 2020. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova la urgencia per unanimitat dels presents. 
 
 
2.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MO DIFICACIÓ DE CRÈDITS 

PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT D E TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 

 
Resultant que, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 26 de maig de 2020 s’ha aprovat la 
modificació de crèdits, mitjançant crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2019. 

_ 
Vistos els informes emesos per el Secretaria i Intervenció sobre el procediment a seguir, sobre 
l'estabilitat pressupostària i sobre la possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria 
per a despeses generals, que consten a l'expedient. 
 
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències 
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen 
o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins 
l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament. 

_ 
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -
LOEPYSF-(prorrogada per a l'exercici 2019 pel RD-llei 10/2019) i Disposició Addicional 
Setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, en la seva redacció donada pel RD-llei 
7/2019 

_ 
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i l'esmentat 
article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos. 
 
  
De conformitat amb allò disposat a l’article 3 del RDL 8/2020 de 17 de març i l’article 20 del 
RDL 11/2020 de 31 de març, l’import que es podrà aplicar del superàvit resultant de la 
liquidació de l’exercici 2019, es podrà destinar a la política de despesa 23, per un import 
màxim, equivalent al 20% del superàvit, mitjançant la modificació pressupostària de crèdit 
extraordinari per habilitar el crèdit. 
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En virtut del que s'ha exposat, s'eleva al Ple de la Corporació la següent: 
 

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
PRIMER. -Convalidar el Decret de l’Alcaldia Numero 141 de data 26 de maig pel qual s’aprova 
l’expedient de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris finançats amb romanent de 
tresoreria per despeses generals destinats al finançament de les despeses i conceptes que es 
detallen a continuació: 

 

ALTES EN LES APLICACIONS DE DESPESA prog. Econ. import 
Microcrèdits destinats a microempreses i/o persones 
treballadores autònomes 231 479 

70.000,0
0 € 

TOTAL     
70.000,0

0 € 
 
 
SEGON.-  Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres 

mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de 
Tresoreria per a Despeses Generals per l'import de la modificació. 

_ 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ Concepte  Import 

Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals 87000 70.000,00 € 

TOTAL   70.000,00 € 
 
 
 
TERCER.- Publicar l’acord de convalidació  al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha un romanent previ ajustat de 2.268.000 €  i, un cop han tret les 
despeses generals i les despeses compromeses més el romanent per dotació de provisió de 
contingències que son els 80.000 € que ha dit abans que han posat per qualsevol sobrevingut 
que puguin tenir, queden els 96,000 € que son per amortitzar deute d’obligat compliment, el 
20%  per serveis socials que son els 112.294,00€ i el romanent lliure que els queda 449.175 €, 
que és el que més o menys diuen que es reservarien fins veure com evoluciona tot. 
 
Afegeix que cap al setembre o octubre podran començar a saber com van les coses, de 
moment sí que saben que les plusvàlues estan molt per sota del que havien previst en el 
pressupost. 
 
Intervé el Sr. Serna per comentar que aquestes dades ja les coneixien i que hi estan d’acord. 
 
La Sra. Fuster també diu que ja en tenien coneixement. 
 
El Sr. Gibert diu que estaven informats però no entenen que no es contemplés en l’ordre del dia 
des d’un primer moment. 
 
El Sr. Alcalde respon que encara no tenien el tancament i per això no ho van poder incloure. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
 
 
 
 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 122/2020, de 27/04/2020, al 140/2020, 
de 25/05/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, de l’11/2020, de 
24/04/2020, al 13/2020, de 29/04/2020), (Obres i Serveis, el 13/2020, de 29/04/2020), 
(Urbanisme, del 56/2020, de 24/04/2020, al 61/2020, de 18/05/2020), (Esports, el 
10/2020, de 6/05/2020), (Educació, el 8/2020, de 19/05/2020), (Acció Social, del 
29/2020, de 29/04/2020, al 31/2020, de 29/04/2020), (Participació Ciutadana i 
Transparència, el 6/2020, de 8/05/2020), (Joventut, el 4/2020, de 29/04/2020). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DE LA FINALITZACIÓ DEL NOMENAME NT DE PERSONAL 

FUNCIONARI  INTERÍ. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICT ATS AMB MOTIU DE LA 

COVID19. 
 
 
- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 124/2020, DE 4 DE MAIG, D E CELEBRACIÓ PER 

VIDEOCONFERÈNCIA D’ÒRGANS COL.LEGIATS AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI, 
PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE  LA CONCESSIÓ DE 
SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS  ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI D E MENJADOR DE LES 
ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE  VACARISSES 

 
 
Vist l’informe de Secretaria,  emès en data d’avui, en relació a la tramitació del contracte de  
CONCESSIÓ DE SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS 
DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE MENJADOR DE 
LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE VACARISSES, 
ARRAN 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 OCASIONADA PER LA COVID-19, el qual és 
del contingut literal següent 
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“INFORME 
 
A N T E C E D E N T S 
 
I.- En compliment de l’article 116.1 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP) la regidora d’Educació, mitjançant Decret núm. 4/2020, de 4 de febrer,  resol  
 
“PRIMER.- Iniciar l'expedient de contractació del SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES,   havent d'incorporar al mateix: 
 
1.- Plec de clàusules administratives particulars i Plecs de prescripcions tècniques particulars. 
2.- Memòria justificativa del contracte, la necessitat a la qual es pretén donar satisfacció, 

informe d’insuficiència de mitjans per tractar-se d’un contracte de serveis, la decisió de no 
dividir en lots l’objecte del contracte, si és el cas, justificació del procediment emprat en cas 
que se n’utilitzi un diferent al l’obert o el restringit, classificació que s’exigeix als 
participants, els criteris de solvència i els criteris que es tindran en compte per adjudicar el 
contracte, les condicions especials d’execució, el valor estimat, incloent els costos laborals 
si existeixen. 

3.- Informe del Secretari. 
4.- Certificat d’Intervenció d'existència de crèdit. 
 
SEGON.- Que una vegada determinat quin és l’òrgan competent per a aquesta contractació, en 
virtut del que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP, se li sotmeti a ratificació el 
present acord d’inici d’expedient.” 
 
 
II.- Ha estat redactat el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques particulars, els contingut dels quals s’adequa als preceptes que en termes generals i 
els específics preveu la LCSP per a aquest tipus de contractes, i s’hauran de sotmetre a 
aprovació per l’òrgan competent. 
 
 
III.- El procediment d’adjudicació del contracte és el restringit, tal i com determina l’article 131.2. 
de la LCSP, atès que és un contracte de concessió de serveis especials de l’Annex IV de la 
precitada Llei. 
 
 
IV.- Conforme l’article 285.2 de la LCSP ha estat elaborat l’estudi de viabilitat, el qual s’ha 
d’aprovar per l’òrgan competent. 
Conforme l’article 63.3.a) ha estat elaborada la memòria justificativa, que s’ha d’aprovar per 
l’òrgan competent, la qual conté l’informe d’insuficiència de mitjans, i es justifica adequadament 
els requeriments prescrits a l’article 116.4 de la LCSP. 
Conforme l’article 116.3 de la LCSP, a l’expedient s’ha incorporat l’informe favorable 
d’Intervenció, en relació a l’existència de crèdit,  i l’informe de secretaria, , en compliment del 
preceptuat al punt 8 de la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2917. 
 
V.-  El valor estimat del contracte a efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP, el qual 
és calculat en base a l’import net de la xifra de negoci, sense incloure l’Impost sobre el Valor 
Afegit,  que s’estima que generarà l’empresa concessionària durant l’execució del contracte, és 
de 2.301.448,55 euros, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, per la qual cosa, de 
conformitat amb l’article 20 de la LCSP, aquest contracte no està subjecte a regulació 
harmonitzada, en ser el valor estimar del contracte inferior a 5.350.000 euros. 
 
VI.- En virtut del que disposa l’article 44.1.c de la LCSP, aquest contracte no és susceptible de 
recurs especial, atès que el seu valor estimat del contracte no supera els tres milions d’euros. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
 Règim jurídic aplicable : 
 
-La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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 
 
-El RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de març 
i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, i pel RD 492/2020, 
de 24 d’abril. 
 
- El RDL 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. 
 
-El RDL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a 
l'economia i l'ocupació 
 
 
Correspon a Secretaria determinar la legislació aplicable i l' adequació del que s'actuï a 
aquesta legislació. En compliment d'aquest deure s'emet el següent 
 
 

I N F O R M E 
 
El RD 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de març i prorrogat pel 
RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, i pel RD 492/2020, de 24 d’abril, 
amb una vigència fins el 9 de maig de 2020, i amb la incertesa de si esdevindrà una nova 
pròrroga. 
 
A les pròrrogues de l’estat d’alarma expressament s’indica que la mateixa es sotmetrà a les 
mateixes condicions establertes al RD 463/2020.  
 
L’apartat 1 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, doi com segueix: 
 
“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......”. 
 

L’apartat 4 de la Disposició addicional 3ª del RD 463/2020, que és del tenor següent: 

“4. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor d'aquest 
Reial decret, les entitats de sector públic poden acordar motivadament la continuació d'aquells 
procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets 
justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la protecció de l'interès 
general o per al funcionament bàsic dels serveis.” 

Pel què afecta als contractes, i en general a la gestió administrativa,  aquesta Disposició 
addicional 3ª del RD 463/2020, portava a interpretar que, malgrat poder continuar els 
procediments administratius vinculats a l’apartat 4 , l’acte administratiu de notificació de l’acord 
d’adjudicació del contracte, es veia afectat per la suspensió de termini d’interposició de recurs, 
amb la represa a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma. 
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L'Advocacia de l'Estat ha precisat en un informe hermenèutic del dia 16 de març que, "atenent 
a una interpretació literal, sistemàtica i finalista de la norma, cal entendre que es produeix una 
suspensió automàtica de tots els procediments que tramitin les entitats de el sector públic, i 
això sense distinció de subjectes ni de procediments ". En aquest informe fa referència 
expressa a la seva aplicació a tots els procediments administratius subjectes a la LCSP. 
Reitera l'AGE en informe de el dia 17 d'abril, que la decisió motivada de no suspendre la 
tramitació dels procediments de contractació ha de ser una excepció a "la regla general de 
suspensió de la tramitació dels procediments de contractació establerta en la disposició 
addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 ". 
 
En el mateix sentit, la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat, va publicar el dia 23 
de març, una 'nota informativa' sota el títol «Interpretació de la disposició addicional tercera de 
el 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 COVID19, en relació amb les licitacions dels 
contractes públics ». Considera la JCCPE que "la correcta interpretació de l'esmentat precepte 
exigeix entendre que, pel seu mandat, es produeix la suspensió automàtica de tots els 
procediments de les entitats del sector públic des de l'entrada en vigor de la norma, qualsevol 
que sigui la seva naturalesa i, en conseqüència, també dels propis de la contractació pública 
(...) la norma abans descrita arriba a totes les licitacions en curs que estiguin desenvolupant les 
entitats que formen part de el sector públic ". I analitza les 4 excepcions de la DA 3a de l'RD 
463/2020, que permeten a l'òrgan de contractació, motivadament, continuar amb els 
procediments (de contractació en aquest cas). 
 
L’Informe de 7 de abril de 2020 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en 
relació amb la suspensió de la tramitació i del còmput del termini d'interposició de recurs 
especial, incidint en què s'admeten únicament les excepcions que recull les quatre excepcions 
que s'assenyalen en els apartats 3 i 4 de la DA 3a en qüestió. No obstant això, la possibilitat de 
tramitar contractes en aquests supòsits, s'enfronta a el problema que genera l'addicional 4ª de 
l'RD 463. Aborda la JCCPE en aquest informe el problema de facto que pot generar la DA 8a 
de el RDL 11/2020,  sobre el còmput del termini  per interposar recursos des del dia hàbil 
següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma. 
 
La Disposició addicional 8ª del RDL 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, va establir: 

“1. El còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar qualsevol 
altre procediment d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixin d'acord amb el que preveuen les lleis, en qualsevol procediment de què puguin 
derivar efectes desfavorables o de gravamen per a l'interessat, es computarà des del dia hàbil 
següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma, amb independència del 
temps que hagi transcorregut des de la notificació de l'actuació administrativa objecte de recurs 
o impugnació amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. L'anterior s'entén sense 
perjudici de l'eficàcia i executivitat de l'acte administratiu objecte de recurs o impugnació. " 

 
És limita l'òrgan consultiu JCCPE,  a assenyalar que "es considera convenient una modificació 
legal per a aquest tipus de procediments per tal que els òrgans competents per resoldre el 
recurs especial disposin d'una habilitació legal clara i expressa per tramitar aquells recursos 
corresponents a procediments en els que prèviament l'òrgan de contractació hagi acordat 
motivadament la no aplicació de la regla general de suspensió de procediment per concórrer 
les circumstàncies descrites en l'apartat quart de la disposició addicional tercera de el Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març (...), i concretament a el supòsit dels contractes públics que 
són indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels 
serveis ", declarant-se expressament la no aplicació del que preveu la Disposició addicional 
vuitena de el Reial decret llei 11/2020. 
 
Finalment, es dicta el RDL 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per 
donar suport a l'economia i l'ocupació, el qual en la seva Disposició final 10ª  , ha afegeix un 
nou apartat 3 a la Disposició addicional 8ª del RDL 11/2020, amb la redacció següent: 
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“3. Aquells procediments de contractació la continuació hagi estat acordada per les entitats de 
sector públic de conformitat amb el que preveu l'apartat 4 de la disposició addicional tercera de 
el 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 seran susceptibles de recurs especial en 
els termes que estableix la mateixa Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector 
Públic, sense que el procediment de recurs pugui considerar suspès a l'empara del que disposa 
l'apartat primer de la citada disposició addicional tercera. 

En cap cas és aplicable el que preveu l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional a aquells 
procediments de contractació la continuació hagi estat acordada per les entitats de sector 
públic de conformitat amb el que preveu l'apartat 4 de la disposició addicional tercera de el 
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 per l'COVID 19, de manera que els terminis de el recurs 
especial que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic 
continuaran computant en els termes que estableix aquesta Llei. “ 

Per tant, després d’uns quants articles doctrinals i diverses solucions aplicades en algunes 
comunitats autònomes, resta definitivament clarificada la via per iniciar i continuar les 
licitacions, que es considerin indispensables per a la protecció de l’interès general i el 
funcionament bàsic dels serveis, sense que la suspensió de terminis els sigui d’aplicació. 

Per tant,  es pot concloure que els contractes que es decideixin continuar o es tramitin de nou 
han d’estar emparats per algun dels tres supòsits que permet l’apartat 4 de la Disposició 
addicional 3ª del RD 463/2020. 

Que  cal  interpretar l’apartat 4 del RD 463/2020 en el sentit més ampli i favorable possible a la 
menor suspensió d'expedients en tramitació i de nous contractes, fent una interpretació àmplia 
de la referència normativa a les situacions que siguin indispensables per a la protecció de 
l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis . 

És per això que, el contracte la continuació de la tramitació del qual estimo necessari realitzar a 
hores d'ara,  per estar destinat a la "protecció de l'interès general (en promoure concurrència) i 
per al funcionament bàsic dels serveis ", en sentit ampli exposat, i per garantir poder oferir el 
servei amb les previsions temporals que s’estableixen als plecs de clàusules administratives i 
tècniques particulars que l’han de regir, és el de CONCESSIÓ DE SERVEIS PER 
L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU 
ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE VACARISSES.” 

 
Així doncs, atès que de l’informe de Secretaria de data d’avui, se’n desprèn que ja no hi ha cap 
impediment jurídic que imposi demorar el tràmit d’aquest assumpte fins a la celebració del Ple 
ordinari del mes de maig, he considerat la conveniència de la celebració d’un Ple extraordinari. 
 
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: 
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“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 
46.2.a de la Llei reguladora de les bases del règim local 
 

      RESOLC 
 
PRIMER.-  Instar la presidència de la Comissió Informativa de Servei a les Persones, 

perquè convoqui,  amb caràcter extraordinari, sessió d’aquest òrgan col.legiat, 
pel dia 7 de maig de 2020, a les 19:00 hores, per tal de sotmetre a dictamen la 
proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de la CONCESSIÓ DE 
SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS 
DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES I EL SERVEI DE 
MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU ORGANITZADES PER 
L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. 

 
SEGON.-  Que prèvia convocatòria, en temps i forma, es celebri Ple extraordinari, el dia 

12 de maig de 2020, a les 19:00 hores , per a l’aprovació, si escau, de l’únic 
assumpte que integrarà l’ordre del dia: 

 
- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR 
EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS PER L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE 
VACARISSES I EL SERVEI DE MENJADOR DE LES ACTIVITATS D’ESTIU 
ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE VACARISSES. 

 
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, tant la celebració 
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de la Comissió Informativa de Servei a les Persones com del Ple, 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.-  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 
extraordinari en directe. 

 
CINQUÈ.-   Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 
 
 
- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 129/2020, D’11 DE MAIG, D E CELEBRACIÓ DELS 

ÒRGANS COL.LEGIATS DEL MES DE MAIG PER VIDEOCONFERÈ NCIA. 
 
Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  modificat pel RD 465/2020, de 17 de 
març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD 
492/2020, de 24 d’abril, i pel RD 514/2020, de 8 de maig, amb una vigència fins les 00:00 hores 
del 24 de maig de 2020, i amb la incertesa de si esdevindrà una nova pròrroga. 
 
Atès que a les pròrrogues de l’estat d’alarma expressament s’indica que la mateixa es sotmetrà 
a les mateixes condicions establertes al RD 463/2020, llevat d’unes disposicions que afegeix el 
RD 514/2020, de 8 de maig. 
 
D’entre les mesures adoptades per l’Estat, tenint en compte l’evolució dels contagis, i que la 
pandèmia ha posat de manifest que, davant de situacions de crisis d’aquesta transcendència, 
pel greu risc col.lectiu, es poden adoptar mesures conduents a garantir el funcionament 
democràtic i eficaç de les entitats locals, fou aprovat el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de 
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit socials i econòmic per 
fer front al COVID-19, el qual en la seva Disposició final segona modifica la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Aquesta modificació es concreta en afegir un nou apartat 3 a l’article 46 del precitat text legal, 
amb la següent redacció: 
 
“3.En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col.lectiu, o 
catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal 
funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col.legiats de les Entitats 
Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l’Alcalde o 
President o qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de la convocatòria d’acord amb la 
normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i prendre acords a distància per mitjans 
electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori 
espanyol i quedi acreditada la seva identitat. Tanmateix s’haurà d’assegurar la comunicació 
entre ells en temps real durant la sessió, disposant-se dels mitjans necessaris per a garantir el 
caràcter de públic o secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. Als 
efectes anteriors, es consideraran mitjans electrònics vàlids les audioconferències, 
videoconferències, o altres sistemes tecnològics o audiovisuals que garanteixin adequadament 
la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat 
i votació dels acords que s’adopten”. 
 
Atès que el Consell de Ministres, el 28 d’abril, aprovà el Pla per a la desescalada de les 
mesures extraordinàries, adoptades per fer front a la pandèmia, amb un procés gradual i 
asimètric per a les CCAA, i adaptable als canvis d’orientació necessaris, en funció de les dades 
epidemiològiques. 
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La flexibilització de determinades restriccions establertes per la declaració de l’estat l’alarma, 
en plicació de la Fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat, permet reunions de fins 
a 10 persones dins i fora dels municipi, però a hores d’ara nosaltres ens trobem en la Fase 0, i 
desconeixem quan entraríem a la Fase 1. 
   
Així doncs,  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 
46.2.a de la Llei reguladora de les bases del règim local 
 

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

provocada pel COVID-19, pel greu risc col.lectiu de contagi,  prèvies 
convocatòries en temps i forma,  la celebració del Ple ordinari del dia 28 de 
maig de 2020, la Junta de Portaveus del dia 25 de maig i les Comissions 
Informatives ordinàries del 20 de maig, es realitzin a distància pel mitjà 
electrònic de videoconferència, emprant el servei LOCALRETMEET, el qual 
permetrà que resti acreditada la identitat dels membres participants, la 
comunicació entre ells en temps real durant la sessió, i la validesa del debat i 
votació dels acords que s’adoptin. 

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

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

 
TERCER.-   Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 
 
 
 
- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 130/2020, DE 15 DE MAIG, D’AIXECAMENT DE 

SUSPENSIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA. 
 
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 ,adoptessin 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, i per la seva banda, el Govern de la Generalitat va dictar els DL 
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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. 
 
Aquestes mesures comportaven la suspensió dels contractes de serveis de neteja tant dels 
edificis dels centres educatius, com  els vinculats als edificis, instal·lacions i equipaments 
públics, i comportava en tots els casos, l'abonament dels danys i perjudicis efectivament soferts 
durant el període de suspensió, d'acord amb el que estableix l'article 34.1 del Reial decret llei 
8/2020. 
 
Per Decret de l’alcaldia 104/2020, de data 27 de març, es va 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 
SUSPENSI

Ó 
B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA PAVELLO 
POLIESPORTIU   01/04/2020 

B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA PAU 
CASALS   01/04/2020 

B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

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

B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA EL 
CASTELL 01/04/2020 

 
 
En aquets acord eren 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. 
 
En data de 28 d’abril el Consell de Ministres va adoptar un pla cap una nova normalitat, 
mitjançant un procés de quatre fases, d’adaptació gradual, condicionades a l’evolució 
epidemiològica i amb unes determinades restriccions. En l’Ordre Ministerial SND/399/2020, de 
9 de maig, regula les que són d’aplicació per a la Fase 1, i en el seu  Capítol VIII Condicions 
per la reobertura al públic de les biblioteques concretament  en el punt 1 de l’article 24 de 
mesures d’higiene i/o prevenció en les biblioteques, es necessari abans de la seva reobertura, 
procedir a la desinfecció de les instal·lacions, mobiliari  equips de treball, i en el seu Capítol VI 
de condicions de reobertura dels centres educatius i universitaris, en el punt 1 de l’article 18 
estableix que es procedirà a la seva obertura per l’adequació i neteja per la realització de les 
tasques administratives ( obertura del centres escolars CEIPS pels procés de preinscripcions 
del curs escolar 2020-2021). 
 
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 l’aixecament de la suspensió de la  prestació del servei de neteja al local 

que a continuació es relaciona realitzats per la empresa EXCELENT FACILITY 
SERVICIES S.L., amb NIF B17067646 i amb efectes a partir de la data següent: 
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tercer Nom terc. PRESTACIÓ DE SERVEI 

DATA 
D’AIXACAME

NT 
B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA EL 
CASTELL 12/05/2020 

 
SEGON.-  Requerir a l’empresa EXCELENT FACILITY SERVIVIES S.L. per l’execució de la 

prestació de servies de neteja puntual, als edificis i dates que es relacionen a 
continuació:  

  

tercer Nom terc. PRESTACIÓ DE SERVEI 

DATES DE 
LA 

PRESTACI
Ó 

B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA PAU 
CASALS   

18/05 a 
21/05 

B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI NETEJA ESCOLA FONT DE 
L'ORPINA 

18/05 a 
21/05 

B170676
46 

EXCELENT FACILITY 
SERVICES S.L. 

SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA EL 
CASTELL 

18/05 a 
21/05 

 
 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’empresa EXCELENT FACILITY SERVICIES S.L. , al 

servei d’Intervenció i a les diferents regidories afectades. 
 
 
QUART.-  Donar compte al Ple de la Corporació del present acord. 
 
 
- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 137/2020, DE 19 DE MAIG, D’AUTORITZACIÓ 

D’OBERTURA DEL BAR DEL CASAL DE CULTURA. 
 
Vista la instància número 694/2020 de data 18 de maig, presentada per en Francesc Castellet 
Cardona, sol·licitant poder reobrir el servei de terrassa del Bar del Casal de Cultura, amb una 
ampliació de l’espai atorgat segons contracte, donat que Vacarisses ha entrat a la Fase 1 del 
desconfinament, ja que forma part de la regió sanitària de la Catalunya Central, i indicant uns 
nous horaris diferents als previstos al contracte, els quals s’aniran modificant per adaptar-los a 
la nova realitat. 
 
El bar del Casal de Cultura roman tancat des del dia 14 de març d’acord amb el Real Decret 
463/2020, de la mateixa data, 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.  
 
Vist que el dimarts 28 d’abril es va aprovar el Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad, on s’estableixen els principals paràmetres i instruments per a l’aixecament de les 
mesures establertes al Real Decret 463/2020, per tal de contenir l’expansió de la pandèmia del 
Coronavirus. En aquest Plan es preveu que els establiments de restauració i hostaleria podran 
obrir les terrasses però limitant les taules al 50% del que tenien autoritzat l’any anterior. 
 
Vista l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, on es preveu que l’Ajuntament pot 
autoritzar l’increment de l’espai destinat a terrassa, sempre que això sigui possible. 
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Vist que segons Decret de l’Alcaldia 108/2020 de data 2 d’abril es va acordar suspendre  el 
pagament del cànon a satisfer pel contracte del servei de Casal de Cultura, al TEATRE SCP, 
mentre no s’autoritzi de nou l’obertura i la prestació del servei. 
 
Vist que al mateix decret es va acordar que 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. 
 
Atès que tot i poder autoritzar l’obertura de la terrassa del Casal de Cultura, el servei no es pot 
prestar en les condicions establertes al contracte signat entre l’ajuntament i EL TEATRE SCP, 
degut als motius esmentats anteriorment, per la qual cosa no es pot en aquests moments 
determinar els danys i perjudicis causats actualment i els que es puguin causar al contractista 
fins a l’autorització de l’obertura del Casal, segons les condicions que siguin aprovades per les 
autoritats competents per l’obertura d’aquests tipus d’establiments, per la situació causada per 
l’aprovació de l’estat d’alarma des del moment de la seva  entrada en vigor. 
 
Atès que es considera adient procedir a determinar aquests danys i perjudicis una vegada es 
pugui avaluar els mateixos amb informació contrastada, una vegada escoltat el contractista i 
amb la valoració de tots els elements que hagin pogut tenir incidència en el contracte per 
aquests fets. 
 
 
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 .-  Autoritzar l’obertura del Bar del Casal de Cultura, amb l’ampliació de la terrassa 

que es preveia a l’Annex 1C de l’article 2 del Plec de Prescripcions Tècniques 
que van regir la contractació del servei del Bar del Casal de Cultura, quedant la 
distribució tal i com figura a l’annex. 

 
SEGON.-  Autoritzar la modificació dels horaris del règim de prestació previst al contracte, 

quedant de la següent manera: Dimarts, dimecres i dijous de les 8 h a les 13:30 
h i de les 17 h a les 22:30 h Divendres i dissabte de les 8 h a les 23:30 h i 
diumenge de les 9:30 h a les 22:30 h. 

 
TERCER.-  Mantenir la suspensió del pagament del cànon a satisfer pel contracte del 

servei de Casal de Cultura al TEATRE SCP, aprovada per decret de l’alcaldia 
108/2020 de 2 d’abril.  

 
QUART.-  Comunicar la present resolució al Servei d’Intervenció i al concessionari. 
 
 
 
- DECRET DE L’ALCALDIA 138/2020, DE 20 DE MAIG, D’APR OVACIÓO DEL PROTOCOL 

PER L’ESTABLIMENT DE MESURES ORGANITZATIVES, PER A LA REPRESA DE LES 
ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I PLA DE C ONTINGÈNCIA PER LA 
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS DAVANT LA COVID-19 

 
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,  la 
forma de prestar els serveis públics. 
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Per fer front a la pandèmia de COVID-19 es va dictar el 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 pel COVID-
19, el qual ha estat objecte de diferents pròrrogues per mantenir la seva vigència a data d’avui. 

Un cop reduït el confinament derivat de la declaració de l’estat d’alarma declarat pel RD 
463/2020, del 14 de març, l’Ajuntament de Vacarisses té previst reprendre l’activitat de forma 
progressiva establint unes mesures específiques a adoptar per evitar el contagi de Covid-19 
pels treballadors dels diferents departaments. 

Aquest ajuntament, amb l'objectiu de complir amb les exigències d'aquesta situació 
extraordinària, vol adoptar una sèrie de mesures amb l'objecte de salvaguardar la seguretat i 
salut laboral de tot el personal,  confeccionant un Pla de Contingència pel COVID-19 que 
s’aplicarà en funció de l’evolució de la pandèmia, del que disposi l’autoritat sanitària i atenent a 
les determinacions del pla de desconfinament i nova normalitat, segons les diferents fases i, 
per tant,  la reincorporació progressiva del personal als seus llocs de treball. 
 
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.- Que per part del departament de RRHH s’elabori un cens dels treballadors 
municipals, determinant els següents aspectes: 

 
• Treballadors especialment sensibles, segons els criteris dels metges de vigilància de la 

salut del servei de prevenció aliè i seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat. 

 
• Treballadors que, per determinades circumstàncies, han de conciliar la seva jornada 

laboral amb la cura de persones dependents. Serà necessària la comunicació 
d’aquesta situació al departament de RRHH, amb aportació de la documentació que 
justifiqui la situació per tal que sigui valorada pel departament de RRHH. 

 
SEGON.-  Classificar els treballadors, segons el seu risc de contagi. Per procedir a la 

classificació serà d’obligat compliment presentar i actualitzar, abans de la seva 
incorporació o per mantenir-se en el seu lloc de treball, en el cas de que s’estigui 
treballant en aquests moments, una declaració autoresponsable, segons model 
facilitat pel departament de RRHH, qui autoritzarà o no la incorporació al seu lloc de 
treball. ANNEX I 

 
TERCER.- Que es procedeixi a l’adequació dels espais, determinant, per l’accés a cada un 

d’ells, d’un protocol de neteja i desinfecció i d’utilització dels espais comuns, amb la 
deguda senyalització informativa, amb la finalitat de que els treballadors es puguin 
incorporar amb les mesures preventives i les garanties de seguretat adients, 
proporcionant tots els materials i  EPI’S necessaris i adequats a la seva activitat  
que determini el servei de prevenció alié. 
Aquestes mesures preventives seran recollides mitjançant el document ANNEX III 
“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 cada dos setmanes, funció de les incorporacions dels 
treballadors/res, a sol·licitud dels delegats de prevenció, i quan es consideri 
necessari. 
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QUART.-  Determinar els departaments que començaran al seu retorn a l’activitat, en funció de 
l’evolució de la pandèmia i del que disposi l’autoritat sanitària. En aquest sentit, i per 
tal d’evitar al màxim el risc de contagi, es procedirà  a la incorporació segons les 
recomanacions del RDL 15/2020, que prorroga els articles 5 i 6 del RDL 8/2020 de 
17 de març, sobre el caràcter preferent del treball a distancia i el dret d’adaptació de 
l’horari i reducció de la jornada de treball. Aquesta situació es mantindrà fins a la 
finalització de la Fase III de la desescalada, segons el Pla que ha presentat el 
Govern per la tornada a la nova normalitat, prevista en principi cap al final de juny, i 
que dependrà de com es compleixen els terminis de les diferents fases.  
A aquests efectes s’ha elaborat, per part del departament de RRHH, un document 
que s’adjunta com ANNEX II del protocol de contingència, on s’especificarà quins 
departaments es consideren com serveis essencials, així com els departaments i/o 
treballador/es que poden fer teletreball o treball a distància i quins  no ho poden fer. 

 
CINQUE.-  Determinar, organitzativament, com es procedirà al retorn gradual a l’activitat 

presencial, ajustant-se sempre als següents criteris:  
 

- Determinar la capacitat física dels espais de treball. 

- La disponibilitat de treballadors, un cop determinats els punts primer i segon del present 
decret. 

- Determinar organitzativament per departaments i centres de treball, la valoració de la 
urgència per la incorporació al treball presencial. 

- Determinada la necessitat del treball presencial, establir els torns mínims i necessaris 
per tal d’evitar al màxim el contagi.  

- Si es dona alguna situació no contemplada en els punts anteriors es procedirà  una 
vegada valorada la mateixa per part del departament de RRHH.  

- A mesura que es vagin superant les diferents fases de flexibilització, s’aniran adaptant 
les mesures organitzatives i de prevenció de seguretat i salut que siguin necessàries.  

SISÉ.-  Establir els procediments preventius i d’accés que s’hauran de complir per aquells 
departaments que faran atenció al públic:  

- Per evitar aglomeracions, propiciar la cita prèvia. 

- Continuar el teletreball i atenció telefònica a distància, intentant que el treball presencial  
sigui el mínim, amb establiment de torns i altres conductes que es considerin adients, 
per tal d’evitar el màxim el risc de contagi.  

- Senyalització i adequació dels espais ( Distància, aforament...)        

       
SETÈ.-  Aprovar el Protocol per l’establiment de mesures organitzatives,  per a la represa de 

les activitats de l’Ajuntament de Vacarisses i pla de contingència per la protecció 
dels treballadors davant el COVID-19, a proposta del servei de prevenció, que recull 
totes les mesures de prevenció per tal de garantir la seguretat i salut i les mesures 
preventives per fer front al contagi coronavirus SARS-CoV2. El protocol en el que es 
concreten tots els articles anteriors d’aquest decret, serà d’obligat compliment per a 
tot el personal de l’Ajuntament de Vacarisses.  

  

VUITÈ.-  L’Ajuntament podrà establir mesures per determinar el rendiment del teletreball i la  
necessitat de fer adaptacions a les situacions concretes.  
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NOVÈ-  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). 

 
DESÉ.-  Comunicar la present resolució i el Protocol per l’establiment de mesures 

organitzatives,  per a la represa de les activitats de l’Ajuntament de Vacarisses i pla 
de contingència per la protecció dels treballadors davant el COVID-19, al Comitè de 
Seguretat i Salut. 

 
ONZÉ.-  En cas de que a algun servei hi hagi discrepàncies a l'hora d'establir torns amb 

flexibilitat horària, combinació de vacances o conciliació familiar, aquestes s'hauran 
de resoldre mitjançant negociació. 

 
DOTZÉ.-  Donar compte de la present resolució al ple de la corporació en la primera sessió 

que celebri. 
 
 
- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 139/2020, DE 25 DE MAIG, D’AIXECAMENT DE 

SUSPENSIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA. 
 
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 ,adoptessin 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, i per la seva banda, el Govern de la Generalitat va dictar 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. 
 
Aquestes mesures comportaven la suspensió dels contractes de serveis de neteja tant dels 
edificis dels centres educatius, com  els vinculats als edificis, instal·lacions i equipaments 
públics, i comportava en tots els casos, l'abonament dels danys i perjudicis efectivament soferts 
durant el període de suspensió, d'acord amb el que estableix l'article 34.1 del Reial decret llei 
8/2020. 
 
Per Decret de l’Alcaldia numero 104 de data 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: 
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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 

 
 
En aquets acord eren 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. 
 
En data de 28 d’abril el Consell de Ministres va adoptar un pla cap una nova normalitat, 
mitjançant un procés de quatre fases, d’adaptació gradual, condicionades a l’evolució 
epidemiològica i amb unes determinades restriccions. En l’Ordre Ministerial SND/399/2020, de 
9 de maig, regula les que són d’aplicació per a la Fase 1, i en la previsió d’entrar a les 
posteriors Fases,  El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria 
educativa a Catalunya, aprova el  pla d’obertura de Centres Educatius en fase 2 de 
desescalada en la finalització del curs 2019-2020, fet cada centre, s’han d’adequar a la 
progressivitat de l’arribada de la Fase 2 preparant l’obertura dels centres educatius per a l’1 de 
juny, segons les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a les condicions de 
prevenció, higiene i seguretat en la seva obertura. 
 
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 l’aixecament de la suspensió de la  prestació del servei de neteja al locals 

que a continuació es relaciona realitzats per la empresa ELI  VACARISSES, S.L., 
amb NIF B62574371 i amb efectes a partir de la data següent: 

 
tercer Nom terc. PRESTACIÓ DE SERVEI DATA 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA BRESOL EL 
CUC 25/05/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. 

SERVEI DE NETEJA ESCOLA  BRESOL EL 
XIC  25/05/2020 

B62574371 
ELI VACARISSES 
S.L. SERVEI DE NETEJA CASAL JOVE I BULDER  25/05/2020 

 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’empresa ELI VACARISSES, S.L. , al servei 

d’Intervenció i a les diferents regidories afectades. 
 
 
TERCER.-    Donar compte al Ple de la Corporació del present acord. 
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3.4.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA QUE S’HA 
TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENER AL DE POLÍTICA 
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLI MENT DE LA 
LLEI 15/2010, RELATIU AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020. 

 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2020. 

 
FETS 

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

FONAMENTS DE DRET 
 

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

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord  
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amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les 
entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 1er trimestre de l’any 2020 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
3.5.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1 40/2020, DE 25 DE MAIG, 

PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ’EXERCICI DE 
2019.  

 
Considerant que l’article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de 
Desembre de l’any natural corresponent. 
 
Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no 
satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de 
desembre configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-
se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que 
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reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació. 
 
Considerant que l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de 
manifest respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits 
inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments 
realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els 
recaptats nets. 
 
Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a conseqüència de 
la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els 
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 
105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos que ens ocupa. 
 
Considerant que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, 
aprovació i execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o 
ingressos de les Entitats Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent 
amb la normativa europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural. 

_ 
Considerant que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  afegeix que les actuacions de les Administracions 
Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, 
deute públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la 
normativa europea.  
 
Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció municipal elevarà al Ple 
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local. L’informe 
s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Vistos l’informe emès per la Secretaria General i els de la Intervenció Municipal sobre la 
liquidació del Pressupost Municipal i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent. 
 

RESOLC 
 
PRIMER.-  Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2018 en els termes que 

consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de la 
Secretaria General i de la Intervenció Municipal, les dades de la qual més 
significatius són: 
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Pressupost Ingressos  

Ingressos  pressupost corrent    

Pressupost inicial d'ingressos 8.866.179,52  

Modificacions d'ingressos 4.039.411,07  

Pressupost def. d'ingressos 12.905.590,59  

Drets reconeguts 10.381.258,63  

Drets anul·lats 79.343,96  

Devolució d'ingressos 167.744,14  

Recaptació neta 9.362.926,72  

Drets pendents de cobrament 1.018.331,91  

   

Ingressos pressupost  exerc. Tancats    

Drets pendents de cobrament a inici de 
l’exercici 

1.712.395,57  

Baixes /Modificacions  74.079,93  

Cobraments realitzats 687.624,91  

Drets reconeguts pendents de cobrament al 
final 

950.690,73  

  

Total drets pendents de cobrar 1.969.022,64   

 
 Pressupost de Despeses   
 Despeses pressupost corrent   

 Pressupost inicial de despeses 8.866.179,52 

 Modificacions de despeses 4.039.411,07 

 Pressupost def. de despeses 12.905.590,59 

 Despeses Autoritzades 11.615.248,11 

 Despeses compromeses 10.893.836,24 

 Obligacions reconegudes 10.164.660,20 

 Pagaments ordenats 9.513.334,33 

 Pagaments realitzats 9.513.334,33 

 Pendent de pagament 651.325,87 

 Obligacions pendent de pagament al final 687.425,58 
    

 Despeses pressupost  exerc. tancats   
 Obligacions reconegudes pendents a l’inici 761.117,77 

 Baixes /Modificacions  0 

 Pagaments realitzats 751.877,77 

Obligacions reconegudes pendents al final 9.240,00 

  

Total obligacions pendents de pagar 696.665,58  
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Resultat pressupostari       

  
Drets Rec. 

Net 
Oblig. Rec. 

Net Total 
Operacions corrents (Cap 1 a 5) 9.380.698,09 8.171.063,27   
Altres no financers (Cap 6 i 7) 603.013,80 1.735.137,40   

Total no financer 9.983.711,89  9.906.200,67 77.511,22 
Actius financers  (Cap.8) 0 875,26   
Passius financers (Cap.9) 397.546,74 257.584,27   

Resultat no ajustat 
10.381.258,6

3 
10.164.660,2

0 216.598,43 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  
1.338.642,6

5 
Desviació de finançament negativa de l' exercici  824.117,49 
Desviació de finançament positiva de l' exercici  889.665,47 

Resultat pressupostari ajustat     
1.489.693,1

0 
 
 
 
Romanent de tresoreria  Ex. Actual Ex. Anterior 
Pendent de cobrament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 1.952.159,69 1.840.542,64 
Pendent de cobrament N.P 467.274,05 434.565,23 
 -Ing. Pendent de pagament 0,00 0,00 
Pendent de cobrament net 2.419.433,74  2.275.107,87 
Pendent de pagament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 660.617,20 761.336,81 
Pendent de pagament N.P. 886.152,47 861.695,73 
 -Pag. Pendents d'aplicar 0 0 
Pendent de pagament net 1.546.769,67  1.623.032,54 
Fons líquids 2.943.543,35 3.167.450,98 
Romanent previ 3.816.207,42 3.819.526,31 
 -Prov. Insolvències 837.247,21 881.305,08 
Romanent de projectes amb finançament afectat 710.699,18 365.136,08 
Romanent per despeses generals 2.268.261,03  2.573.085,15 
D.P.A  0,00 100,38 
Romanent  previ ajustat 2.268.261,03 2.572.984,77 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
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• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

 
• El resultat pressupostari de l’exercici 

 
• Els romanents de crèdit 

 
• El romanent de tresoreria 

 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
 
 
RESOLC: 
 

1- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019. 
2- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 
3- Remetre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
4- Procedir, en el termini màxim d’un mes, a la redacció del pla econòmic financer previst 

a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. Un cop redactat se 
sotmetrà, previ compliment dels tràmits oportuns, a la seva aprovació per l’Ajuntament 
Ple. 
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
4.1.- MANIFEST “COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS” I MPULSAT PER LA 
 CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. 
 
L’aparició d’un nou virus altament contagiós, la COVID19, ha donat la volta a el món en poc 
temps provocant milers de morts. 

 
La pandèmia és global i les conseqüències també seran globals. Les previsions de Nacions 
Unides anuncien efectes devastadors en països sense sistemes públics de salut i protecció social 
forts que puguin fer front a l’extensió de la COVID-19 entre la població. Una situació que també 
afecta la població desplaçada interna o demandant d’asil a tercers països que sobreviu 
amuntegada en camps de refugiats saturats, on no hi ha condicions d’higiene i salubritat per 
evitar el contagi de la malaltia. 

 
Però l’afectació no només serà sobre la salut sinó que generarà una recessió econòmica global, 
i en conseqüència, un augment de la pobresa, la desocupació, el desproveïment, i la manca 
d’aliments i productes de primera necessitat en els països menys desenvolupats. 

 
En un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una opció. 
Per aquesta raó, un cop sortim de l’estat d’alarma en els nostres territoris, haurem de concentrar 
novament els nostres esforços solidaris a ajudar altres pobles i països menys preparats per 
resistir els efectes del coronavirus. 

 
Si no actuem globalment, el risc que la COVID-19 rebroti o que apareguin noves pandèmies serà 
cada vegada més gran. Vivim en un món hiperconnectat on les malalties contagioses poden 
emergir en qualsevol lloc i estendre per tot el planeta. I si alguna cosa vam aprendre durant la 
passada crisi econòmica i el posterior cicle de retallades és el terrible efecte que van tenir les 
polítiques de contenció de la despesa sobre la sanitat pública, deixant la població més 
desfavorida en situació d’enorme vulnerabilitat. Ara que paguem les conseqüències d’aquestes 
retallades és un bon moment per replantejar l’estratègia, reforçant els serveis socials bàsics i les 
polítiques públiques de cooperació i solidaritat. 

 
Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels governs locals en la gestió 
de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, mitjançant polítiques públiques que 
garanteixen l’accés públic a l’aigua i sanejament, la recollida i tractament de residus sòlids, la 
gestió i prevenció de riscos i desastres, o el desenvolupament econòmic local, entre d’altres. I 
reforçar l’acció global dels governs locals impulsant polítiques de cooperació amb els municipis 
d’altres països és vital perquè aquests puguin respondre als mateixos desafiaments globals. 

 
En aquest sentit, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i els diferents Fons que la 
integren, som actors estratègics a l’hora de desenvolupar acció política global i compartir les 
capacitats tècniques dels governs locals, executant polítiques de cooperació i solidaritat per 
pal·liar l’impacte de la pandèmia de la COVID19 i els seus efectes en els municipis dels països 
amb els quals cooperen. Com a xarxa municipalista experimentada que disposa de capacitats 
instal·lades als països del sud, aliances internacionals i un teixit associatiu col·laborador ampli, 
generem resiliència en les comunitats amb què treballem, reforçant la capacitat de resposta dels 
governs locals socis. 

 
Davant l’amenaça de la COVID-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat podem contribuir a 
evitar futurs rebrots i a contenir el risc de l’extensió de la propera pandèmia global, però la nostra 
actuació no només es limita a la resposta sanitària immediata, sinó que es basa especialment en 
l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar 
qualsevol crisi global amb impacte local. 

 
Per aquesta raó, des de la CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
plantegem als governs municipals i supramunicipals, alcaldes i electes locals, signar i donar 
suport al present manifest com a instrument de posicionament del municipalisme solidari per 
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incidir en l’agenda global i comprometre’s amb la cooperació al desenvolupament com a 
mecanisme de resposta per vèncer la COVID-19 i enfortir la institucionalitat local dels països 
menys afavorits, col·laborant amb els processos locals alineats amb l’Agenda 2030 i els 
Objectius de desenvolupament Sostenible, garantia de drets humans i vies sanitàries segures. 

 
En conseqüència, els sotasignats fem una crida a que les administracions locals mantinguin 
el seu compromís humanitari i reforcin les seves polítiques de cooperació al 
desenvolupament i solidaritat internacional per erradicar aquesta i altres pandèmies que 
afecten el planeta. Fins que tots estiguem fora de perill ningú estarà fora de perill. Només 
ens en sortirem junts actuant globalment. 
 
  

 
4.2.-  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D’URGENCIA SOBRE LA  DECISIÓ ADOPTADA PER 

L’EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA NISSAN DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT 
INDUSTRIAL A CATALUNYA. 

El Sr. Alcalde explica que l’impacte econòmic és brutal, doncs els afectats no son només els 
treballadors i treballadores de la Nissan sinó tots aquells que pengen de la Nissan i que afecta 
greument al país, afegeix que volen llançar un missatge de solidaritat amb els treballadors i 
treballadores, especialment a Montcada on moltes famílies es veuran afectades.  

La Sra. Fuster llegeix la declaració. 

Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan de cessament de 
l’activitat industrial  dels centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), Montcada i Reixac, 
Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat del llobregat i L’Hospitalet de Llobregat els grups 
polítics de la Diputació de Barcelona volem manifestar: 

1. Reiterem el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 de 
maig del 2020, estan en vaga indefinida  i porten anys lluitant en defensa dels llocs de 
treball . 

2.  Expressem la nostra preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura 
comportarà en primer terme per als treballadors i treballadores de la Nissan a Catalunya i 
també per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a aquesta 
empresa automobilistica, i que afecta més de 25.000 treballadors i treballadores a 
Catalunya. 

3. El Ple de la Diputació de Barcelona   manifesta que el sector de l’automoció ha estat 
estratègic i de lideratge a Catalunya i considerem que en l’estratègia industrial, d’innovació 
i futur és un tractor important de l’economia, amb teixit industrial consolidat , amb 
oportunitats de futur que genera riquesa i dona feina a centenars de milers de treballadors 
i treballadores a Catalunya. 

4. Instem a totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern central) a 
promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i exigir el ple 
compliment dels seus compromisos. 

5. Emplacem al govern de l’Estat espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya a 
acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat industrial i per situar-nos com a 
referent mundial en mobilitat sostenible convençuts que tenim capacitats en I+D+i, 
professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que 
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preservi milers de llocs de treball i aposti per a la innovació en mobilitat sostenible amb el 
cotxe elèctric 

6. Traslladar la declaració institucional d’urgència al comité d’empresa de Nissan, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a Nissan, sinó tots aquells altres 
que pengen de la Nissan. 

 

Seguint amb els informes de presidencia el Sr. Alcalde informa que l’atur registrat durant el mes 
d’abril, ha estat de 43 treballadors o treballadores més i,per tant,  la taxa d’atur es situa al 
13,97%, el que suposa molt males notícies. 

Per alta banda tambe informa que a meitats de juny es començaran a instal.lar les plaques 
fotovoltàiques al poliesportiu, igual que la caldera de biomassa que començaran durant la 
segona quizena. 

Recorda que també es posaran plaques solars a la Fàbrica gràcies a una subvenció de la 
Diputació. 

 

5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui pregunta a la regidora d’Educació quina previsió tenen de la tornada 
dels nens a l’escola i quines mesures s’han adoptat als centres de Vacarisses. 
Per altra banda pregunta quina previsió tenen d’assistència als casals d’estiu i quines mesures 
han previst. 
Com a prec, la Sra. Fuster diu que des de Movem entenen que amb aquesta situació de crisi 
sanitària que ha implicat el tancament dels centres escolars i amb la determinació del Conseller 
d’Educació de reobrir a partir de l’1 de juny, les direccions dels centres i les mateixes AMPA 
s’han encarregat de fer arribar a les famílies unes comunicacions dins de la incertesa i 
indeterminació que tenen aquestes ordres  de la Conselleria, i creuen que des de la regidoria 
d’Educació ha mancat una mica de comunicació de cara a les famílies. 
Per acabar diu que els estan arribant queixes per l’increment de les olors de l’abocador,que no 
provenen del CTR. Recorda que en l’anterior mandat hi van haver uns episodis d’olor que van 
remetre amb la reparació de les xemeneies per part del CTR. Explica que es va fer una primera 
fase de l’estudi sobre les olors i va quedar pendent un pressupost de la segona fase que els 
agradaria saber com està, doncs els agradaria saber d’on provenen aquestes olors. 
Adreçant-se al Sra. Alcalde li recorda que fa dies que li reclamen la celebració de la comissió 
de seguiment de l’abocador, doncs tot i aquest impàs de la crisi sanitaria, les reunions s’estan 
reprenent de manera telemàtica i aquesta comisssió no pot esperar més. 
 
En resposta a la Sra. Fuster el Sr, Alcalde diu que en una reunió d’aquestes setmanals ja els va 
dir que s’està preparant l’abocador per començar a fer el tancament, per tant enten que hi ha 
moviment en una d’aquestes cel.les i això és el que pot provocar aquestes pudors, però només 
és una percepció seva. Afegeix que és cert que han tingut trucades de veïns i veïnes, sobretot 
dels Caus i de la Carena, en aquest sentit. Diu que ells estan molt a sobre i hi estan fent tot el 
possible. 
En relació a la comissió de seguiment de l'abocador diu que ja s’hauria d’haver celebrat, però 
ells van preferir esperar, malgrat tot si ara la Sra. Fuster demana que es faci telemàticament 
poden fer-ho, però hi ha moltes persones convocades  i per tant, si els sembla bé a tots, la 
faran telemàticament. 
 
La Sra. Fuster respon que creu que s’ha de fer quan abans millor per la via que sigui més 
factible i possible. 
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El Sr. Alcalde diu que intentaran fer-ho telemàticament. 
 
Intervé el Sr. Casas qui ,en relació a la segona fase de l’estudi, explica que es van posar en 
contacte amb la Universitat per tal de prosseguir, però els van informar que els aparells que 
tenen els estan utilitzant en un altre estudi i els van dir que ja els avisarien quan acabessin. Per 
tant quan sàpiguen alguna cosa ja els informaran. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral qui, en relació a l’obertura de les escoles, explica que estan 
treballant en tres direccions, amb la Generalitat i des de l’ajuntament per fer el pla d’obertura de 
les escoles de primaria i de l’institut, tant per ara pel juny com pel setembre, tenint en compte 
les recomanacions i requisits que demana la Generalitat. Explica que en principi està previst 
obrir el dia 8 de juny i cada escola està acabant de preparar el seu pla d’obertura. 
Pel que fa a les escoles bressol, des de l’ajuntament s’ha decidit, juntament amb les direccions 
i la tècnica d’Educació, no obrir al juny i preparar el pla de cara al setembre. Afegeix que les 
famílies que estaven disposades a portar els nens eren poques i, per tant ,al veure que no hi 
havia una necessitat molt gran han preferit esperar. 
En relació als casals d’estiu  diu que demà acaba el procés de preinscripció perquè s’ha 
allargat una setmana més, doncs hi ha moltes famílies que encara no sabíen ben bé que fer. 
Un cop tinguin les preinscripcions veuran quins grups poden fer i amb les recomanacions de la 
Generalitat treballaran amb la tècnica i l’empresa per dur-los a terme. 
Pel que fa a la comunicació que demanava la Sra. Fuster des de la regidoria d’Educació, la 
Sra. Moral diu que sí que s’han fet, però no a les famílies, sinó directament a les escoles, doncs 
creuen que son aquestes les que han de fer les comunicacions. El que sí que s’ha informat des 
de la regidoria d’Educació ha estat dels serveis que ofereix l’ajuntament : escoles bressol, 
escola de música i aula d’adults en la que han allargat les classes un mes més perquè els 
exàmens també s’han posposat. 
Per acabar diu que creuen que la informació que tenien s’havia de vehicular a través de les 
direccions de les escoles i que fossin elles les que informessin a les famílies, i afegeix que la 
regidoria sempre ha estat al costat de les escoles des del primer moment que es van tancar,  i 
ara que estan preparant els plans per reobrir, en relació a la neteja, als espais i a tot el que 
necessitin, se’ls va ajudar a portar els ordinadors i connectivitats als alumnes, les connectivitats 
que faltaven les ha assumit l’ajuntament, i de tot això s’han fet comunicats. 
 
La Sra. Fuster diu que ella no es referia ni molt més a que se salti les determinacions que 
assoleixin les direccions dels centres ,ni tampoc que la regidoria d’Educació no hagi estat al 
costat dels centres escolars, sinó que les famílies tenien una certa preocupació de com es 
desenvoluparan les classes sobre el tema de la neteja i desinfecció, i és el que l’ajuntament sí 
que podria informar per tranquil·litzar a les famílies. 
 
La Sra. Moral diu que ella li recull el prec, però pensa que creu que és millor informar del pla 
d’obertura i dins d’aquest pla informar del que s’ha fet i es farà. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que no tenen cap pregunta. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que també volien preguntar per les olors de l’abocador, però ja ho 
ha fet la Sra. Fuster, per tant només dir que també estan d’acord en que s’ha de celebrar la 
comissió de l’abocador ja, encara que sigui telemàticament. 

Per altra banda, pregunta a l’Alcalde si té constància de que hagin entrat a l’abocador residus 
de Covid-19. 

Adreçant-se a la Sra. Moral el Sr. Serna li diu que el 30 d’abril li va fer una pregunta sobre els 
treballadors i treballadores acomiadades de l’empresa de menjador, li pregunta si ha pogut 
esbrinar alguna cosa més. 

Intervé el Sr. Alcalde qui respon que avui ha tornat a trucar per preguntar quan s’obriria 
l’abocador per començar amb la clausura i li han dit que en dues setmanes, doncs han tingut 
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que subsanar temes interns i ara presentaran a l’Agència de Residus tota la documentació i 
preveuen començar en dues setmanes. 

En relació a residus de Covid-19 diu que no se n’han abocat, sinó que l’abocador s’ha fet servir 
com a transferència per anar a Pujalt. Per acabar el Sr. Alcalde li diu al Sr. Serna que sempre 
que tingui dubtes tècnics té el tècnic a la seva disposició. 

El Sr. Serna ho agraeix i torna a preguntar si hi ha alguna possibilitat de fer la comissió de 
seguiment telemàticament.  

El Sr. Alcalde respon que que sí, que es posaran a treballar-ho per fer-ho contactant amb tos 
els representants. 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en relació al que ha dit el Sr. Alcalde de que els tests son 
il.legals, diu que hi ha ajuntaments que sí que n’han comprat, com per exemple el de Sitges i el 
de Banyoles. 

El Sr. Alcalde rectifica i diu que no volia dir que siguin il.legals sinó que l’ajuntament no en pot 
fer. 

Segueix dient que la Sra. Moreno ja ho ha comentat això i ell ja ha dit que no els compren per 
la població sinó que son pel personal. Afegeix que ells també en compraran pel personal, a 
través de la mutua, tot i que no se sap quin test haurien de fer, quin és el millor ni cada quan 
s’haurien de fer, doncs un PCR pot ser negatiu avui i positiu demà. 

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert qui pregunta per la previsió d’execució de les obres del 
projecte de reparcel.lació del Ventaiol i per l’adjudicació de les obres de La Creu, si han resolt 
les al.legacions. 

Per altra banda el. Sr Gibert diu que en els darrers dos mesos s’ha empadronat un nombre 
important de persones, coincidint amb la Covid, i pregunta al Sr. Alcalde si saben a què és 
degut i el perfil de persones que han arribat. 

En relació a les escoles el Sr Gibert diu que les informacions que han anat arribant del 
Departament no son gens aclaridores i han creat molta incertesa en les famílies, que encara 
dura. Explica que de cara a l’obertura al setembre, alguns centres, en concret al Pau Casals, 
pèr complir amb les ratios que dicta el Departament necessitarà molts més espais i professors i 
pregunta quina previsió té l’ajuntament per tal de facilitar la cessió d’alguns espais fora de 
l’escola. 

Pel que fa al manteniment del polígon industrial explica que, quan ells governaven, es van fer 
moltes reunions amb les empreses del polígon que els deien que era l’ajuntament qui se 
n’havia de fer càrrec i el Sr. Secretari els ho va confirmar, per tant voldrien saber en quin punt 
està el tema. 

El Sr. Gibert també pregunta quina és la situació de les cases ocupades del municipi durant la 
pandèmia, si s’han incrementat. 

Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació al projecte de La Creu, respon que estan pendents 
de que l’enginyeria que va fer el projecte de modificació del projecte d’urbanització els faci 
arribar les al.legacions aquesta propera setmana per tal de que hi puguin donar resposta i 
incloure al projecte les positives. Pel que fa al Ventaiol diu que ja van explicar que volien fer un 
concurs per assignar els treballs del projecte de reparcel.lació i així ho faran quan tinguin els 
plecs fets. 
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Intervé la Sra. Moral qui ,en relació als espais del Pau Casals, diu que ja ho han parlat amb la 
Direcció, l’escola està acabant de preparar el pla d’obertura de setembre i durant la setmana 
vinent es reuniran per començar a parlar dels espais que necessitaran i quins els poden cedir. 
Explica que una opció podria ser utilitzar el barracó del Cuc, però han d’esperar a saber les 
ratios de les escoles bressol, afegeix que ja han pensat en diferents espais però el primer que 
han de saber és la necessitat que tindran i quina organització decidirà l’escola doncs, per 
exemple, el menjador és petit i hi haurà un , però si l’escola decidís que els nens de primaria 
mengessin a les aules els quedaria el menjador més lliure. Per acabar diu que espera poder 
informar-los de tot a la propera comissió informativa. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al que ha preguntat el Sr. Gibert sobre el perfil de 
les noves persones empadronades, diu que no entén la pregunta. 

El Sr. Gibert torna a preguntar al Sr. Alcalde si sap el perfil de gent que ha vingut a 
empadronar-se, és a dir, quina mena de gent és, si ve de la ciutat, o si ja vivien aquí però s’han 
empadronat ara… 

El Sr. Alcalde respon que molta de la gent que s’ha empadronat és gent que ja vivia a 
Vacarisses però pel que fos no s’havien empadronat i ara ho han fet, doncs han vist la 
necessitat de fer-ho. Segueix dient que tambe hi ha algú que havia vingut de fora, que s’havia 
comprat una casa i encara no havia pogut fer els tràmits…. En relació a les cases ocupades el 
Sr. Alcalde diu que hi ha més o menys les mateixes cases ocupades que hi havia, però que a 
vegades marxen els ocupants i n’entren de nous. 

Explica que el mes de maig, una publicació al BOE  deixa molt clar els criteris per empadronar, 
és a dir, tenen l’obligació d’empadronar a tothom i allà on sigui, per exemple han d’empadronar 
a una persona encara que no sigui el propietari d’aquella casa, i també han d’empadronar a 
aquelles persones a qui alguns anomenen “il.legals”, cosa que celebren, també poden 
empadronar en una caravana i fins i tot a l’ajuntament, per tant la discusió de a qui empadronen 
i a qui no s’ha resolt. 

En relació al manteniment del polígon diu que suposa que es refereix a la depuradora, i explica 
que fa temps que estan negociant i parlant amb ells, però entre ells no s’acaben de posar 
d’acord i l’ajuntament està a l’expectativa. 

El Sr. Gibert diu que en cinc anys no han estat capaços de posar-se d’acord amb les empreses 
del polígon. 

El Sr. Alcalde respon que els que no es posen d’acord son ells. 

El Sr. Gibert diu que quan governaven ells els va semblar que era una cosa imminent, doncs no 
només es tracta de la depuradora sinó de tot el manteniment. 

El Sr. Alcalde diu que ell tenia entès que la depuradora no la volien gestionar. 

El Sr. Gibert respon que hi estaven obligats, almenys això és el que sempre li havien dit al seu 
regidor d’Obres i Serveis. 

El Sr. Alcalde respon que no entén la pregunta, explica que l’ajuntament ha de gestionar la 
depuradora, es van fer uns càlculs sobre com s’havia de pagar el cabal abocat, doncs això 
suposa uns costos o d’altres per les empreses, però això no els va agradar a les empreses 
bàsicament perque no es posen d’acord entre ells. 
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El Sr. Gibert diu que potser ho van entendre ells malament, però a ells els van dir que havia de 
ser l’ajuntament qui se’n fes càrrec, si això ha canviat ho celebren perque l’import és bastant 
gran. 

El Sr. Alcalde diu que sí que ho ha d’assumir l’ajuntament, però que no troben que sigui un 
pressuosot tan gran i a més ho poden carregar a les empreses. 

Intervé el Sr. Secretari per explicar que l’ajuntament s’està fent càrrec de tot, es va fer la 
recepció en dues fases i només falta la depuradora, que per poder fer la recepció cal que 
funcioni en condicions i doni l’abast per depurar tota l’aigua del poligon. Per altra banda explica 
que han de fer un estuid per licitar l’execució de les feines de manteniment de la depuradora i 
que a tal efecte es va encarregar un, que es va entregar fa molt poc, la redacció d’un estudi 
amb un semi plec de clausules tècniques del manteniment de la depuradora, en funció de si es 
vol fer un manteniment més exhaustiu o no, amb uns preus diferenciats. També explica que 
s’ha de modificar i unificar l’ordenança d’abocament d’aigues residuals de l’ajuntament amb el 
reglament del polígon, perquè qui té el dret d’abocament a llera és el polígon industrial i en 
canvi l’ajuntament autoritza les conexions, sempre amb informe previ del polígon.  

Segueix explicant que també s’ha de fer l’ordenança per al repartiment de la taxa i aquí és en el 
que no es posen d’acord, doncs l’ajuntament no pot funcionar com una entitat de conservació, 
que fan números i al final d’any passen comptes, sinó que han d’establir una taxa amb uns 
parametres determinats,  i no en funció de costos ni ingressos que s’hagin produït cada any. 

Per acabar diu que això és el que falta, de la resta de coses com l’enllumenat, el clavegueram, 
neteges i manteniment de vials es fa càrrec l’ajuntament des de fa uns anys. 

El Sr. Boada demana la paraula per dir que ja va comentar en un altre ple que hi ha una 
arqueta al polígon industrial que està embossada i encara està igual, sembla que no ho vegi 
ningú dels que passen per allà. Afegeix que li sap greu dir les coses dues vegades, a més quan 
ho va dir la Sra Serra feia d’alcalde i li va dir que no calia que ho digués a un ple això. 

Per altra banda el Sr. Boada pregunta si les obres de Torreblanca II estan recepcionades 
definitivament i si han fet un estudi del que quedava malmès. 

També diu que l’asfalt del carrer de l’esglesia, que només fa un any que el van posar, està ple 
d’esquerdes, pregunta si ja han tornat la fiança i si ho tenen en compte. 

En relació a les voreres del carrer del Pou diu que s’han començat a arreglar. 

El Sr. Alcalde aclareix que les voreres del carrer del Pou s’arrosseguen desde l’any passat que 
es van començar a fer voreres a Can Serra, Torreblanca I, alguna de l’Eixample i s’acabava al 
carrer del Pou. 

El Sr. Boada diu que això no els ho expliquen a les comissions. 

El Sr. Alcalde respon que es va explicar fa un any. 

El Sr. Boada diu que a Torreblanca també hi ha voreres en mal estat. 

Tambe pregunta quantes empreses s’han presentat a la licitació de les obres de la cruïlla, 
projecte amb el que no estan d’acord , com ja saben. 

Per altra banda pregunta si tenen un control de les portes del CTR, si queden obertes o no. 



 

 

 
62 

El Sr. Alcalde respon que això del CTR ja ho tornarà a preguntar ,doncs ja saben que tenen el 
mateix interès perquè no faci pudor. 

Sobre l’arqueta del polígon diu que ja la netejaran si està embossada. 

De l’asfaltat del carrer de l’Esglesia diu que miraran de subsanar-ho. 

Intervé el Sr. Casas, qui en relació a les obres de la cruïlla, diu que és a partir del dia 2 que 
surten les pliques i es podran presentar les empreses . 

El Sr. Boada diu que el dia 28 s’acabava la presentació d’ofertes. 

El Sr. Casas respon que la setmana vinent ja sabran alguna cosa,  doncs ho porta directament 
la Diputació. 

El Sr. Boada diu que ho fa la Diputació però l’ajuntament hi posa 300.000 € o més,  i és per 
això que li agradaria saber-ho. 

El Sr. Alcalde diu que el dia 2 tenen una reunió i ja li faran arribar tota la informació de les 
empreses i la baixa. 

Intervé la Sra. Moreno qui diu que no els han donat resposta de Torreblanca II. 

El Sr. Boada explica que molts pous de registre han baixat de l’asfalt, i ja van demanar-los fa 
temps que ho tinguessin en compte durant el termini de garantia, però no saben si han fet 
alguna cosa o no i haurà de pagar-ho l’ajuntament. 

El Sr. Alcalde respon que ara mateix no en té constància i que ja ho preguntarà  
 
 
Essent les vint-i-dues hores i quaranta-vuit minuts el senyor alcalde - president dóna per 
finalitzada la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT,      EL SECRETARI, 
 
 
 
        Antoni Masana i Ubach               Joan Amengual i Tomé 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


