ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 24
DE SETEMBRE DE 2020
Vacarisses, a 24 de setembre 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. 267/2020, de 2 setembre, 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
Maria Clara Fuster Ramón
Estefanía Muñoz Ramírez
Excusa la seva absència la Sra. Concepción Miranda Lora
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.
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DEL

DIA

1.- PART RESOLUTÒRIA
1.1.-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE
JULIOL DE 2020.

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

A FAVOR
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x
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x
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EN CONTRA
ABSTENCIONS
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1.2.-

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, PER RETIRAR ELS
HONORS A JOAN CARLES I PER REPROVAR L’ACTUACIÓ DEL GOVERN
ESPANYOL EN LA SEVA FUGIDA.

La monarquia espanyola s'ha caracteritzat històricament, i en especial en les darreres dècades,
pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en plena crisi sanitària i social, el rei Felip
VI va admetre, sense vergonya, l’existència de possibles irregularitats en els comptes del rei
emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris del Rei Joan
Carles en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de dòlars provinents de
comissions originades en diversos contractes de construcció o subministrament d’armes entre
determinats estats i grans empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una fortuna
personal ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros.
Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el rei emèrit
anuncia que fuig d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació similar que els
Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la complicitat activa del Govern de
l’Estat Espanyol en aquesta operació de sortida clandestina, anterior en realitat al propi anunci
de la decisió adoptada per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat” que per sí mateixa implica el
reconeixement de capteniment irregular per part de l’actual dinastia monàrquica.
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern central, s’han
vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de dret que teòricament haurien
de protegir i fer complir.
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va posicionar
políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i que vol avançar cap a la
independència.
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representats en aquest ple no podem
restar impassibles.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Vacarisses proposa
l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER.- Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim franquista, segons
la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de julio del 1946.
SEGON.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració necessària en la
sortida del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President del Govern Sr. Pedro Sánchez, en
una operació destinada a protegir-lo de la justícia suïssa.
TERCER.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les explicacions
necessàries per esclarir el rol del Govern de l’Estat espanyol en aquesta operació d’Estat de
blindatge de la monarquia i detallar la situació actual en la que es troba el rei emèrit.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a implementar les
reformes necessàries per poder:


Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les responsabilitats
corresponents a les institucions, empreses i persones que s’hagin vist beneficiades o
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hagin sigut part activa.
Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al Tribunal
Suprem.
Derogar els delictes de calumnies i injúries contra al Corona, i anul·lar les causes i
sentències per aquests delictes.
Permetre la fiscalització dels comptes i activitats dels membres de la Casa Reial.
Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.

CINQUÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les catalanes i els
catalans decidim el nostre futur polític i institucional; així com solidaritzar-nos amb qualsevol
iniciativa per exercir el dret democràtic de la ciutadania espanyola a decidir lliurement sobre el
seu model d’Estat.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar a la Comissió
Europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat espanyol la deguda i estricta
aplicació dels tractats que regulen les obligacions dels Estats en aquest àmbit.
Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que aquests mesos se n’ha parlat sobradament del
tema, doncs molts mitjans de comunicació d’arreu del mon han publicat que investigacions
periodístiques apuntaven que el rei emèrit havia dipositat en paradisos fiscals 100.000.000 €
provinents de comissions d’empreses a l’Arabia Saudí, d’un tren d’alta velocitat, així com de la
venda d’armament, irregularitats que van ser confirmades pel rei Felip VI durant la crisi
sanitària. Segueix explicant que el passat mes d’agost el rei emèrit va fugir d’Espanya amb la
complicitat de l’estat espanyol, escapant de tot control democràtic i jurídic. Diu que és per tot
això que aquest consistori no pot quedar al marge d’aquesta denúncia i presenten la següent
moció. A continuació llegeix els acords quart i cinquè perquè son els que vol remarcar.
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que des de Ciutadans sempre condemnaran la corrupció però al
mateix temps respecten la presumpció d’innocència, un dels pilars de la democràcia. Afegeix
que presentant aquesta moció estan actuant com a jutges i no com a polítics, doncs estan
parlant de presumpte corrupció que prové d’una investigació periodística i no policial, i es per
tot això que hi votaran en contra.
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que és indubtable la decisió de la seva formació de retirar
els honors al rei emèrit, però també consideren que la pretensió d’Esquerra Republicana amb
la present moció no és només aquesta, sinó que afegeixen a la moció el fet de reprovar al
govern de l’estat, el que implica que el seu grup polític no la voti a favor, perquè Esquerra ha
de saber que Unides Podem no va ser informada de la sortida del rei Juan Carles de l’estat.
Segueix dient que es tracta d’una moció electoralista ,que el que menys li preocupa és lluitar
contra la monarquia sinó fer caure el govern de l’estat, el que és molt trist, doncs no poden anar
plegats per defensar un estat republicà. Per acabar proposa a Esquerra, igual que s’ha fet a
diferents ajuntaments, que retirin la reprovació al govern de l’estat, es a dir, el segon acord, i
així hi podran votar a favor.
El Sr. Serna diu que estan totalment d’acord amb la regidora de Movem, doncs creuen que els
punts segon i el tercer no tenen res a veure amb la moció presentada, encara que suposen que
la moció és general i no d’Esquerra Republicana de Vacarisses.
En relació a la moció vol fer un prec i una pregunta a l’equip de govern, el prec és que posin el
mateix èmfasi que posen contra el rei contra la corrupció a la Generalitat i la pregunta és si
sabien que el govern espanyol ha negat al rei Felip VI la seva assistència a l’entrega dels
despatxos dels nous jutjats de Barcelona i si pensen que té a veure amb les negociacions dels
pressupostos generals de l’estat.
Intervé el Sr. Gibert qui diu que estan pràcticament d’acord amb tot el contingut de la moció,
però creuen que amb la que està caient no és el moment per presentar-la, com ja els ho han fet
saber altres vegades. Diu que a ells el que els interessa son els problemes del nostre municipi,
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doncs aquesta moció afecta a tots els espanyols i catalans però creuen que no és el lloc on
s’ha de debatre, perquè un municipi com Vacarisses poca cosa hi pot fer.
En relació a l’acord segon, que el Sr. Salamé ni l’ha esmentat, diu que a ells no els sap cap
greu que es reprovi al govern de l’estat. perquè és veritat que, malgrat el que diguin, sí que s’ha
deixat sortir al rei emèrit i l’estat no ha fet res per evitar-ho. Es més, la mateixa presidenta del
Congrés dels Diputats veta sistemàticament que es parli de reprovar l’actitud del rei, el que
demostra que, almenys el PSOE ,no tenen intenció de fer el que demanen amb aquesta moció.
Segueix dient que mani qui mani al govern d’Espanya i faci el que faci la monarquia sempre la
defensaran, suposa que és perquè saben que si cau la monarquia caurien moltes altres coses.
Afegeix que al cinquè punt de la moció també hi han inclòs el dret a l’autodeterminació, cosa
que creuen que no hi pinta res, però suposen que és una moció tipus.
Per acabar torna a dir que creuen que no s’hauria de presentar aquesta moció aquí en aquests
moments, doncs hi ha altres problemes més greus a debatre, però malgrat això hi votaran a
favor.
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que pensa que els plens dels ajuntaments son un lloc on debatre
qualsevol cosa que afecti el municipi o totes les coses derivades que puguin venir. De fet, la
monarquia d’Alfons XIII i la instauració de la República ve per les eleccions municipals de l’any
1931, que les van guanyar les esquerres i , arrel d’allò, Alfons XIII decideix marxar. Per tant
entén que els municipis hi tenen molt a veure. Afegeix que, precisament, amb la que està
caient, l’estat espanyol té un fugitiu que es veu que s’està a un hotel on diu pagar uns 6.000 €
diaris i encara hi ha algú que pensa si això té a veure o no amb tot plegat, doncs és evident que
tenir o no monarquia no els farà resoldre abans o després el Covid, però és evident que una
cosa no treu l’altra. Segueix dient que hi ha un senyor que no l’ha votat ningú, que el va posar
un dictador i que a sobre sembla ser presumptament que ha robat a mans plenes. Es per tot
això que pensen que sí que és motiu de debat, doncs o estàs a favor de la democràcia o no ho
estàs.
Adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que és evident que s’ha de reprovar al govern, perquè el
govern l’ha deixat marxar. Una altra cosa és que ells considerin que no hi tenen res a veure,
però és evident que s’ha de reprovar el govern, doncs surt el president del govern amb el qual
ells estan governant, i s’ho creu que no en sabien res, però l’han deixat marxar, està a un
paradís amb no sé quants diners que ha rebut de l’estat espanyo,l més pagues, prepagues....
per tant no poden quedar-se al marge.
Per acabar, sobre el cinquè punt, diu que reafirmar el dret a l’autodeterminació és més
necessari que mai, perquè el seu model és un model de república pel qual de la primera a
l’última de les persones públiques ha de ser escollit democràticament.
Demana la paraula la senyora Fuster, qui adreçant-se al Sr. alcalde li diu que tot el que diu és
més del mateix sense acabar de respondre doncs, si realment son tan republicans, no haurien
de barrejar les coses com fan en aquesta moció, dons el punt cinquè, el dret a
l’autodeterminació, l’han votat en el ple moltes altres vegades i el tornaran a votar. Li demana
que si realment el motiu de la moció és condemnar la situació del rei emèrit, amb la que ells hi
coincideixen plenament, el que ha de fer és treure el punt de la reprovació del govern i ja es
veurà què es farà o no es farà. Per acabar diu que es tracta d’una moció del tot electoralista,
quan el que realment els hauria d’unir és la lluita contra la monarquia, si és que realment
reproven la conducta que presumptament hagi pogut fer el rei emèrit, tota la resta és
demagògia i és per tot això que s’abstindran.
Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li torna a preguntar què sap Esquerra
Republicana sobre la negativa del govern espanyol a que Felip IV no assisteixi a l’entrega dels
nous despatxos del jutjat de Barcelona i si té alguna cosa a veure amb la negociació dels
pressupostos generals de l’estat.
El Sr. Alcalde diu que el que ell sap és el que ha llegit, que es fa per seguretat. A més diu que
ell personalment ho celebra , doncs quant menys vinguin millor, tot això que s’estalvien, però
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pel que han informat és per seguretat i per alguna cosa entre el govern i la casa reial, però ells
ni hi entren ni surten. Afegeix que sembla ser que també pot caure la sentència del president
just quan el rei estigui aquí.
El Sr. Gibert diu que ells tenen poca cosa a afegir, només dir que en relació al punt cinquè ells
sempre han deixat molt clara la seva postura, estan a favor del dret a decidir, però els sembla
que aquest punt no calia en aquest moció, i tal com ha dit la Sra. Fuster aquesta qüestió ja s’ha
tractat i votat moltes vegades.
Per acabar diu que per part d’U.I.P.V. comparteixen que no poden tenir un rei emèrit que hagi
actuat presumptament d’aquesta manera i , pel fet de reprovar al govern, diu que essent com
son un partit independent, no depenen ni del govern de la Generalitat, ni del PSOE ni dels
Comuns i, per tant, estan molt lliures i poden opinar amb tota la llibertat.
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat:
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MOVEM

VxV

A FAVOR
EN CONTRA
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1.3.-

U.I.PV.

ERC

x

x

x
x

x

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, PER A LA SUFICIÈNCIA
FINANCERA DELS ENS LOCALS.

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i
també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha
posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera
generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem
actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans
locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a
poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures
d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha
evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment
dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i
financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per
a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos
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que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa
abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la
inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les
hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que
ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin
les administracions locals de cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics
que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis
impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat
d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització
financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que
corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos
dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats
urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic
que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van
signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una
mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va
plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de
caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que s’incorporen
en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels
Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les
reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a
despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la
seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini
de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000
milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els
municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà
comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un greuge
respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en no superar el tràmit
parlamentari, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Vacarisses , al Ple de l’Ajuntament eleven
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una nova
proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta
moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€, i uns fons addicional per
afrontar els dèficit generats en el transport públic a causa de l'aturada de la mobilitat durant
l'estat d'alarma.
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SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, així com la llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració, per així donar més marge a les administracions locals en la
resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures
per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal
extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar,
d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions
d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des
de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les
economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les
entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per
serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament
que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la
corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses
que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat
i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha
d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si
és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la
FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris.
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures
proposades en les administracions locals del nostre país.

El senyor alcalde explica que la moció respon a l’intent per part del govern d’Espanya de
negociar amb els romanents dels ajuntaments, però la proposta no va avançar i ara s’està
negociant per tal que surti un nou reial decret que ho regularitzi. Diu que la moció el que
demana bàsicament és flexibilitzar la regla de la despesa, que les administracions locals puguin
disposar del superàvit del 2019 i dels romanents acumulats i dotar un fons mínim de
150.000.000 € pel 2020 i la mateixa quantitat pel 2021, amb l’objectiu que l’administració més
propera al ciutadà, que és l’ajuntament, pugui donar resposta. Afegeix que aquests romanents
son generats pels ciutadans i ciutadanes de cada municipi i, per tant, entenen que s’han de
poder quedar i gastar als municipis, tenint en compte també que els ajuntaments son la primera
línia del front i els que primer han de donar resposta i en molts casos reactivar l’economia.
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Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que aquesta moció sí que troben que s’adapta al que
estan vivint actualment, doncs és molt necessari per sortir de la crisi i, per tant, la votaran a
favor.
La Sra. Fuster diu que els ajuntaments son la primera porta d’accés a la ciutadania , per tant,
han de disposar de tots els recursos financers que siguin suficients per atendre els vilatans i
vilatanes de Vacarisses. Afegeix que veuen bé tots els punts de la moció, però que creuen que
tot el que es demana al govern de l’estat seria bo que ,es demanés també a la Generalitat
doncs sembla que se n’oblidin de demanar també els recursos necessaris. Per acabar diu que
hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Serna qui diu que la Sra. Maria Jesús Montero, l’endemà de perdre la votació al
Congrés ,va informar que el Ministeri d’Hisenda suspenia temporalment la regla de despesa de
la llei d’estabilitat pressupostària per tal que els ajuntaments poguessin disposar dels
superàvits dels anys 2018 i 2019, i el mateix dia també van informar que en les properes
setmanes aprovarien un altre decret i que una de les mesures previstes era suspendre la regla
de la despesa de 2020 amb la finalitat de que els ajuntaments tinguin més recursos i més
marge pressupostari. Per acabar diu que hi estan d’acord, però torna a preguntar al Sr. Alcalde
si Esquerra pensa incloure aquesta reivindicació a la negociació dels pressupostos generals
de l’Estat.
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que hi estan a favor i pregunta al senyor alcalde quants
diners té Vacarisses afectats.
El Sr. Alcalde respon que l’ajuntament de Vacarisses disposa, un cop eixugat deute, d’un
romanent de 525.000 €.
El Sr. Boada diu que no entén que molts ajuntaments tenen el romanent afectat però ells no, i
pregunta si l’ajuntament de Vacarisses té romanents afectats de diferents anys.
El Sr. Alcalde respon que no, perquè l’ajuntament de Vacarisses ha pogut anar fent projectes
financerament sostenibles. Explica que, com ja saben, s’estan fent molts projectes de leds i
plaques solars que son financerament sostenibles i, a més, t’ho recomanen, i és per això que
s’han pogut anar alliberant, però hi ha ajuntaments propers que tenen superàvits de 10 o 15
milions que no han pogut anar gastant.
El Sr. Boada diu que ell creu que això depèn d’Intervenció, perquè a molts ajuntaments
Intervenció no deixa gastar aquests diners i, per tant, li agradaria saber perquè aquí si que
deixa i si estan dins de la legalitat doncs , si, ells dels 700.000 € de romanent de cada any no
tenen res afectat, això no els afectaria. Afegeix que els projectes els han fet igual i no hi ha
reserva de diners com a altres ajuntaments, això és el que no entén i demana que li expliquin al
proper ple, doncs tots els ajuntaments podrien haver fet projectes sostenibles i gastar-se’ls.
El Sr. Alcalde respon que el que està dient el Sr. Boada està totalment fora de lloc, doncs
l’ajuntament de Vacarisses ha fet projectes financerament sostenibles, per tant no sap perquè
el Sr. Boada parla d’il·legalitat. Segueix dient que també tenen diners reservats, encara que el
Sr. Boada digui que no, per exemple amb els que van pagar les obres de Torreblanca II.
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El Sr. Boada demana al Sr. Alcalde que no s’esveri, que ell només sap que hi ha intervencions
que no deixen gastar aquests diners i li agradaria saber perquè, i hi ha ajuntaments que tenen
diners reservats i ells no, per tant no els afectaria el que volia fer l’estat.
El Sr. Alcalde torna a dir que la regla de la despesa deixa clar que una part del romanent ha
d’anar a eixugar deute, i que quan ells van entrar el deute era del 40 % i ara és del 18%, doncs
han anat fent el percentatge que toca escrupolosament. Segueix dient que hi ha una altra part
que es pot destinar a despesa corrent i també l’han, anat destinant cada any i per últim , la part
dels projectes financerament sostenibles que han destinat a leds, plaques fotovoltaiques i
temes d’aigua i per això ho han pogut fer.
Per acabar diu que ell desconeix si altres ajuntaments no ho han pogut fer.
El Sr. Boada torna a dir que hi ha ajuntaments que no ho han pogut fer i , per tant , suposa que
hi ha interpretacions i que també es pot anar eixugant la despesa i anar demanant crèdits i feta
la llei feta la trampa. Torna a preguntar quins diners volia afectar l’estat a l’ajuntament de
Vacarisses i perquè altres ajuntaments no poden gastar en projectes financerament sostenibles
i demana al senyor alcalde que s’ho mirin bé.
Es sotmet a votació s’aprova per unanimitat dels presents.

A FAVOR
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x

x

EN CONTRA
ABSTENCIONS

2.- SOBREVINGUTS .
No n’hi ha.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
3.1.-

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16 DE MARÇ DE 2020, I EL 7 i 14 DE
SETEMBRE DE 2020.
Es dona compte de les actes de les juntes de govern celebrades des de l’ultima sessió
plenària ordinària, de les quals s’ha fet entrega de la minuta corresponent juntament
amb la convocatòria d’aquest ple.

3.2.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 216/2020, de 24/07/2020, al 285/2020,
de 18/09/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, el 23/2020, de
28/08/2020), (Obres i Serveis, del 22/2020, de 24/07/2020, al 27/2020, de 14/09/2020),
(Urbanisme, del 82/2020, de 30/07/2020, al 85/2020, de 18/09/2020), (Promoció
Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, del 6/2020, de 27/07/2020, al 7/2020,
de 05/08/2020), (Esports, del 13/2020, de 31/07/2020, al 14/2020, de 02/09/2020),
(Educació, el 26/2020, de 03/09/2020), (Acció Social, del 49/2020, de 23/07/2020, al
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58/2020, de 15/09/2020), (Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, el 9/2020, de
18/09/2020), (Organització Interna, el 5/2020 de 14/09/2020).
Es dona compte dels decrets relacionats.

3.3.-

DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

3.4.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS AMB MOTIU DE LA
COVID19.

-

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 265/2020, D’1 DE SETEMBRE, DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Amb motiu de l’estat d’alarma decretat per la Covid-19 i les següents mesures legislatives per
evitar la seva propagació, i d’acord amb el que disposa l'art. 116 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals - ROF- i l’art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic -LRJSP-, es va fer convenient, per raons d'eficàcia en el funcionament
dels serveis , que part de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia número
188/2019, de data 18 de juny de 2019 a la Junta de Govern Local, s’avoquessin de nou a
l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.
En aquest sentit es dictaren les següent resolucions de l’Alcaldia:
- Decret 102/2020, de 24 de març, respecte de l’aprovació de les factures i l’ordenació del seu
pagament
- Decret 115/2020, de 17 d’abril, en matèria de contractació
- Decret 121/2020, de 22 d’abril, en matèria d’urbanisme
- Decret 147/2020, d’1 de juny, en matèria d’activitats
- Decret 188/2020, de 3 de juliol, en matèria de personal
Atès que malgrat que continua existint el risc de contagi per la Covid-19, la situació es ve
controlant amb mesures sanitàries i de distanciament social que, a hores d’ara, permeten el
contacte personal de grups reduïts.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i article 54.2.b) del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya
RESOLC

PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions:
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En matèria d'Urbanisme


Atorgament, denegació i pròrroga de llicències urbanístiques i ús del sòl en tots els
àmbits, així com les de primera ocupació quan impliquin modificació del projecte d'obra,
amb exclusió d'obres menors, conformitat de les comunicacions prèvies i llicències de
parcel.lació.



Emissió d'informes preceptius sobre projectes d'obres, serveis, etc. estudis,
concessions i, en general, actes d'altres administracions, especialment en matèria d’
obres públiques, impacte ambiental, etc.



Declaració de ruïna.



Aprovació que no posi fi a la tramitació municipal dels instruments de planejament de
desplegament del planejament general i aprovació dels instruments de gestió
urbanística i projectes d'urbanització.

En matèria d'Activitats


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



La concessió de les llicències i de comunicacions ambientals.

En matèria de Personal


Aprovació de l’ oferta d'ocupació pública i bases de selecció del personal i dels
concursos de provisió de llocs de treball .



Imposició de sancions al personal municipal amb motiu de faltes de caràcter greu o
molt greu.



Acords sobre indemnitzacions al personal municipal per danys en els seus béns amb
ocasió de la prestació dels seus serveis.

En matèria de contractació , projectes, béns i patrimoni


Processos contractuals diversos:
(a) Les contractacions de tota classe, amb excepció dels contractes menors, quan el
seu valor estimat no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, els sis milions d’euros.
(b) Les contractacions de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4
anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les
anualitats no superi aquell percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
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Generals


Aprovar les factures i ordenar els pagaments, d’acord amb el Pressupost municipal aprovat.

SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap
altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
265/2020, de data 1 de setembre de 2020, publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data ...............”
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de
la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació,
i seran immediatament executius i presumptament legítims.

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors de la Corporació i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.
QUART.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província , al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, en compliment del que disposa l’article
44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució a la propera sessió que es convoqui, sense
perjudici de l'efectivitat d'aquests nomenaments des del dia següent de la signatura d'aquesta
resolució.
-

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 267/2020, DE 2 DE SETEMBRE, DE CELEBRACIÓ
DELS
ÒRGANS
COL.LEGIATS
DEL
MES
DE
SETEMBRE
PER
VIDEOCONFERÈNCIA (COMISSIONS INFORMATIVES-JUNTA PORTAVEUS-PLE).

Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel RD 465/2020, de 17 de
març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD
492/2020, de 24 d’abril, pel RD 514/2020, de 8 de maig, pel RD 537/2020, de 22 de maig, i pel
RD 555/2020, de 5 de juny, amb una vigència fins les 00:00 hores del 21 de juny.
Amb motiu de la Covid-19, d’entre les mesures adoptades per l’Estat, tenint en compte
l’evolució dels contagis, i que la pandèmia ha posat de manifest que, davant de situacions de
crisis d’aquesta transcendència, pel greu risc col.lectiu, es poden adoptar mesures conduents a
garantir el funcionament democràtic i eficaç de les entitats locals, fou aprovat el Reial Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
socials i econòmic per fer front a la 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.
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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”.
Atesa la situació actual de la pandèmia considero molt recomanable continuar celebrant els
òrgans col.legiats d’aquest Ajuntament, mitjançant videoconferència, contribuint així a evitar el
risc de contagi, el qual es combat amb mesures, entre d’altres, com el distanciament social.
Tanmateix, per la Consellera de Salut s’ha dictat la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d’agost,
per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya, d’entre les quals s’estableix la
prohibició de trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit
públic.
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.
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 provocada per la COVID-19, per tal de seguir
contribuint a evitar el risc de contagi, amb mesures com el distanciament social, prèvies
convocatòries en temps i forma, la celebració del Ple ordinari del dia 24 de setembre de 2020,
la Junta de Portaveus del dia 21 de setembre de 2020 i les Comissions Informatives ordinàries
del 16 de setembre de 2020, es realitzin a distància pel mitjà electrònic de videoconferència,
emprant el mitjà que s’hagi habilitat a l’efecte, 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. 268/2020, DE 3 DE SETEMBRE, DE CELEBRACIÓ
DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DEL MES DE SETEMBRE PER
VIDEOCONFERÈNCIA.
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Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel RD 465/2020, de 17 de
març i prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març, pel RD 487/2020, de 10 d’abril, pel RD
492/2020, de 24 d’abril, pel RD 514/2020, de 8 de maig, pel RD 537/2020, de 22 de maig, i pel
RD 555/2020, de 5 de juny, amb una vigència fins les 00:00 hores del 21 de juny.
Amb motiu de l’esmentat estat d’alarma decretat per la Covid-19 i les següents mesures
legislatives per evitar la seva propagació, i d’acord amb el que disposa l'art. 116 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - ROF- i l’art. 10 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-, es va fer convenient, per raons
d'eficàcia en el funcionament dels serveis , que part de les competències delegades per
Resolució de l'Alcaldia número 188/2019, de data 18 de juny de 2019 a la Junta de Govern
Local, s’avoquessin de nou a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació.
En aquest sentit es dictaren les següent resolucions de l’Alcaldia:
- Decret 102/2020, de 24 de març, respecte de l’aprovació de les factures i l’ordenació del seu
pagament
- Decret 115/2020, de 17 d’abril, en matèria de contractació
- Decret 121/2020, de 22 d’abril, en matèria d’urbanisme
- Decret 147/2020, d’1 de juny, en matèria d’activitats
- Decret 188/2020, de 3 de juliol, en matèria de personal
Vist que en ús de les atribucions que em confereix l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i article 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, per
Decret de l’Alcaldia núm. 265/2020, d’1 de setembre, vaig resoldre delegar de nou a la Junta
de Govern Local les atribucions de les s’havia fet avocació dels Decrets abans expressats.
Amb motiu de la Covid-19, d’entre les mesures adoptades per l’Estat, tenint en compte
l’evolució dels contagis, i que la pandèmia ha posat de manifest que, davant de situacions de
crisis d’aquesta transcendència, pel greu risc col.lectiu, es poden adoptar mesures conduents a
garantir el funcionament democràtic i eficaç de les entitats locals, fou aprovat el Reial Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
socials i econòmic per fer front a la 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,
14

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”.
Atesa la situació actual de la pandèmia considero molt recomanable la celebració dels òrgans
col.legiats d’aquest Ajuntament, mitjançant videoconferència, contribuint així a evitar el risc de
contagi, el qual es combat amb mesures, entre d’altres, com el distanciament social.
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.
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 provocada per la COVID-19, per tal de seguir
contribuint a evitar el risc de contagi, amb mesures com el distanciament social, les Juntes de
Govern Local del mes de setembre de 2020 , a celebrar els dies 7, 14, 21 i 28 a les 14:00, es
realitzin a distància pel mitjà electrònic de videoconferència, emprant el mitjà que s’hagi
habilitat a l’efecte, 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.- Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació .

3.5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA QUE S’HA
TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI
15/2010, RELATIU AL SEGON 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.
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FONAMENTS DE DRET
- Articles 3 i 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
- Article 200, i Disposició Transitòria Vuitena
Contractes del Sector Públic

de la Llei

30/2007, de 30 d’ octubre, de

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En quan a la morositat de les administracions públiques, l’ article 4 de la Llei 15/2010, disposa:
Article quart. Morositat de les administracions públiques.
1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei.
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels
informes esmentats.
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part
de les administracions públiques.
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini, així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques i, en el seu respectiu d’ àmbit territorial,
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia,
tingui atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible
presentació i debat en el Ple de l’Ajuntament.
Atès que el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat de poder elaborar l’ esmentat
informe, proporcionant els llistats amb la informació detallada i agregada i que s’adjunten com
annexes.
Atès que l’ informe referent al 2on 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 :
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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.
Vacarisses, 17 de juliol de 2020.
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
Intervé el Sr. Alcalde qui, en primer lloc, vol fer un agraïment a totes aquelles persones que
estan a primera línia lluitant contra la pandèmia i, especialment aquest mes de setembre, als
educadors, professors, mestres i a tot el personal com bidells, que fan i han fet possible el
retorn a les aules.
A continuació manifesta tot el suport del consistori a la residència El Serrat, que estan passant
un tràngol, però saben que ho estan portant amb una gran professionalitat i, evidentment , ,se’n
sortiran.
Per altra banda diu que sovint hi ha gent que els pregunta com ha afectat tot això als treballs de
la brigada, i és per això que vol informar que aquest més per exemple, han entrat 102 ordres de
treball i s’han executat 90. Diu que tenint en compte l’extensió del municipi hi ha moltes
vegades que no arriben a tot arreu, i és per això que vol ressaltar i posar de manifest la seva
tasca.
Per acabar informa de que l’atur va pujar al juliol en 15 persones i que a l’agost ho va fer amb
15 persones més. Son unes dades molt dolentes, amb un percentatge acumulat del 14,2 %.

5.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé la Sra. Muñoz per fer un prec. Demana que les persones que estan atenent al públic
facin servir pantalles i no les mascaretes tradicionals, per tal de facilitar la comunicació amb les
persones sordes i les que porten un implant coclear, a més de que no son recomanables per a
persones amb l’espectre autista.
El Sr. Alcalde respon que, ara mateix, pràcticament totes les persones que estan atenent al
públic tenen una pantalla entre elles i l’usuari damunt de la taula, per tant revisaran si en falta
algun lloc.
La Sra. Muñoz respon que ella es refereix a que aquestes persones que atenen al públic porten
mascareta a més a més de la mampara, i el que demana és que aquesta mascareta sigui de
les transparents.
El Sr. Alcalde respon que li recull el prec i que ja miraran com poden fer-ho.
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, igual que ha fet el Sr. Alcalde, també volen agrair el treball
de la comunitat educativa que ha engegat aquest mes amb totes les mesures que des de Salut
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els han anat indicant, han començat bé tot i que saben que la situació és molt complexa.
També vol fer arribar el seu suport a la residencia El Serrat i als mateixos residents i als
familiars que estan patint aquesta situació, que finalment ha arribat a Vacarisses, dona ànims a
tots i a totes i desitja que puguin en sortir-se’n el millor possible.
Per altra banda diu que ja va comentar a la darrera comissió informativa que troben unes
carències relacionades amb l’àmbit educatiu, en concret amb el transport, doncs l’autobús que
agafen nens, nenes i jovent per anar i tornar de l’escola va ple, no hi ha cap tipus de restricció
en les places i, tot i així, no van tots els que haurien d’anar perquè moltes famílies han decidit
buscar altres mitjans. Afegeix que el que no pot ser és que a les escoles es prenguin totes les
mesures pertinents i després, a l’autobús, es desmunti tota la feina que han anat fent tota la
jornada escolar. Segueix dient que van demanar a la comissió que es reforcessin els
autobusos, però el regidor no ho va trobar adient, quan en una situació de pandèmia com estan
ara haurien de prioritzar mesures econòmiques per fer front a la pandèmia. Posa com a
exemple Viladecavalls, que ha doblat la flota d’autobusos i ha fet distintius per tots els alumnes
per tal que la traçabilitat pugui resseguir-se un cop agafin el transport.
Per altra banda la Sra. Fuster pregunta com està la situació dels menjadors escolars, doncs
saben que a les classes es compleixen les mesures sanitàries però els ha arribat que als
menjadors no és així, hi ha barreja de grups.
Per acabar, adreçant-se a la regidora d’Educació, demana que els aclareixi els diners que deu
la Generalitat sobre el finançament de les escoles bressol, doncs saben que alguns
ajuntaments van fer les corresponents demandes, van guanyar judicialment i suposa que ara
han obtingut la liquidació per part de la Generalitat. Segueix dient que, en el seu , el Sr. Alcalde
li va dir que el govern de la Generalitat s’estava formant i que ja ho tenien en compte, però
veuen que estan arribant al final del govern de la Generalitat i aquesta qüestió segueix penjada.
Adreçant-se al regidor de Medi Ambient li diu que a la darrera comissió de seguiment de
l’abocador i del CTR els van dir que al mes d’agost s’iniciarien les mesures correctores per
solucionar els episodis de pudors que estan tenint, segurament derivats tant de l’abocador com
del CTR, i pregunta quines mesures s’han portat a terme, perquè en el cas que ja s’hagin
aplicat estan veient que no funcionen, doncs la població es segueix queixant de pudors.
Per altra banda, també en relació a l’abocador, diu que ells tenien entès que només s’estaven
abocant les bales del CTR, i demana que els hi confirmin si realment és així o estan abocant
algun altre residu de tipus 2. També pregunta pel nou termini del tancament de l’abocador que,
com han pogut saber aquests dies, tant la Generalitat com el propi responsable de l’abocador
situen en més anys dels previstos. Per tant, els han d’exigir que respectin el termini pactat des
d’un principi i demana al govern que comencin a dur a terme les mesures que sempre han dit
que prendrien en el cas que no complissin amb el termini de tancament.
En relació a la deixalleria la Sra. Fuster torna a insistir al regidor de Medi Ambient que ja li ha
reiterat moltes vegades però les instal·lacions no s’han millorat, quan ja estava tot preparat i
pressupostat per solucionar el tema de les aigües, dels contenidors bruts i mal
endreçats...Segueix dient que la gent en fa molt ús de la deixalleria i està en un estat
lamentable. Afegeix que potser és un tema que al govern no li emociona, però la gent el fa
servir i complementa el “porta a porta”. Per tant haurien de tenir unes instal·lacions mínimament
adequades i més tenint el pressupost.
Per altra banda la Sra. Fuster diu, igual que fan ple rere ple, els demanen informació sobre
l’estat de l’urbanització de La Creu, de la reparcel·lació del Ventaiol, de l’abastament d’aigua
del pou de Torreblanca I i del manteniment i asfalt de les zones pendents, doncs ja han vist
que han fet algunes zones però queden altres que també han de prioritzar i deixar les grans
obres innecessàries. Segueix dient que haurien de mirar cap a Europa i veurien que no fan
tantes grans obres, sinó que cuiden els municipis i els endrecen.
Per acabar la Sra. Fuster pregunta si l’oficina de Correus segueix sense obrir al públic els
dissabtes, segons tenen entès per un reajustament , i demana que l’ajuntament faci el possible
per tal que es torni a obrir.
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Intervé el Sr. Alcalde qui en relació al retorn de les escoles bressol, respon a la Sra. Fuster que
el seu grup ja hauria de saber que el Parlament de Catalunya va votar uns pressupostos en els
quals es començava el retorn d’aquest deute històric, un retorn esglaonat en diferents anys, i
que no té res a veure si es va denunciar o no, doncs la Generalitat ha reconegut el deute i l’ha
acordat el seu retorn.
Pel que fa a l’abocador, el Sr. Alcalde diu que ja ha explicat altres vegades que els van dir que
el 2020 començava el tancament i, després d’anar-ho endarrerint, els van dir que seria el dia 1
de setembre, quan van començar a entrar les 640.000 tones, 140.000 provinents d’inertitzats i
500.000 tones de residus. Explica que aquestes 500.000 tones han de sortir del CTR i, com ja
saben, el rebuig és un 55% aproximadament, unes 115.000 tones. Per tant, si s’haguessin
començat el gener de 2020 haguessin cobert aquest període i haurien arribat al 2023.
Segueix explicant que el que ells defensen és que es tanqui al 2023, i si les han de portar d’un
altre lloc, que ho facin, doncs per ells la solidaritat de Vacarisses s’ha acabat i volen l’abocador
tancat pel 2023. Diu que el Sr. Grinyó va dir alguna cosa de l’any 2026, però ells no saben d’on
treu aquesta data, doncs en cap moment ha sortit aquesta data i tenen clar que volen
l’abocador tancat el 2023.
Informa que han demanat una reunió amb el Sr. Tost, director de l’Agencia Catalana de
Residus, per manifestar-li justament que l’Ajuntament de Vacarisses vol que el 2023 l’abocador
es tanqui definitivament, però una altra cosa és la gestió que en faran dels episodis de pudors
greus que s’estan produint. Segueix dient que s’ha informat positivament per poder recobrir les
basses de lixiviats , que era un dels acords que s’havia pres, un altre acord eren els difusors al
perímetre de l’abocador i ja està fet i , per últim, els difusors al perímetre del CTR que també
s’ha fet i, per tant, només quedaria pendent la façana, però amb tot això no n’hi ha hagut prou.
També informa que a primers d’octubre començaran la segona fase de l’estudi de pudors i
n’han encarregat un altre de diferent per localitzar la procedència de les pudors. Explica que
properament convocaran la tercera comissió de seguiment de l’abocador i els entregaran
aquests estudis que determinen uns possibles focus de pudor.
Diu que, el que volen deixar clar, es que entenen que hi ha d’haver un període raonable perquè
les mesures es portin a la pràctica, s’acabin els estudis i, si això no succeeix així, arribarem allà
on calgui i, adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que ella ja sap quin serà el recorregut.
Comenta que algunes associacions de veïns els han demanat que facin arribar a l’Agència
Catalana de Residus totes les queixes que arriben pel programa, que per cert els està servint
molt per delimitar les zones amb més pudor, i diu que així ho faran.
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació al transport escolar, vol dir en un primer moment
que no és cert que ell digués que no trobi adient les mesures que s’han aplicat a Viladecavalls,
però que sí és veritat que la situació de Viladecavalls no té res a veure amb la que tenen aquí.
Explica que a Viladecavalls la línia ja es va doblar l’any passat, pel mateix motiu que van fer
ells la segona volta de l’autobús, perquè no hi cabien tots. Per tant , no és un desdoblament
que s’hagi fet per la crisi sanitària. Explica que aquest desdoblament que tenen a Viladecavalls
consisteix en fer dues voltes al mateix recorregut de 3 parades i suposa 10 minuts, en canvi a
Vacarisses un dels autobusos en fa 17 de parades i l’altra 14. A més a Viladecavalls els carrers
son més amples i poden passar-hi vehicles més grans, per tant son situacions que no es poden
comparar.
Pel que fa a les mesures sanitàries dins de l’autobús diu que es prenen les mateixes que a tots
els autobusos, s’ha d’entrar amb mascareta, es desinfecta...
Intervé la Sra. Moral qui, en relació al que ha dit la Sra. Fuster dels menjadors escolars, respon
que el primer dia si que hi va haver algun problema amb els grups,però ella va anar a parlar
personalment amb les dues coordinadores dels centres per aclarir el pla establert i demanar-los
que és complís i fins ara no tenen coneixement de que hagi tornat a passar.
En relació als diners que la Generalitat ha de retornar de les escoles bressol, explica que ella
mateixa ja els va informar al ple de juliol de que havien rebut una carta i que el retorn estava
previst fer-lo en 10 anys, el que no sap és si ja han rebut algun import o no, però ja ho mirarà i
l’informarà al proper ple.
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Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a la deixalleria, respon que abans de final d’any
faran les obres previstes.
Pel que fa a la urbanització de La Creu diu que la setmana passada van rebre les últimes
al·legacions al projecte d’urbanització i la intenció és fer l’aprovació definitiva durant el mes de
novembre.
De les obres del Ventaiol diu que en breu publicaran la licitació del projecte de reparcel·lació i
adaptació al projecte d’urbanització per poder tirar-ho endavant.
En relació al pou de Torreblanca diu que Endesa els ha informat de que només els falten les
al·legacions d’ADIF per tal de fer arribar la línia elèctrica fins allà. Per tant,, esperen poder fer la
connexió en breu, que és necessari.
Pel que fa al manteniment de carrers ja ha dit el Sr. Alcalde que de 102 ordres de treball se
n’han fet 90 i ,com ja saben, és complicat donar servei als 90 quilometres de carrers que tenen,
però seguiran treballant per millorar el manteniment de tot Vacarisses.
Atès als problemes de so que té el Sr. Casas, el Sr. Alcalde pregunta si s’ha entès la seva
intervenció.
La Sra Fuster respon que només s’ha entès una mica però que ja ha vist que el contingut de
les respostes és el que és, que continuen amb tots els temes, doncs segueixen amb la mateixa
situació del pou, porten any i mig amb Endesa...
El Sr. Alcalde aclareix que només falta per donar el vistiplau Adif, que la resta ja ho han fet.
La Sra. Fuster diu que, pel que fa a la reparcel·lació, li ha semblat entendre que és per ja, cap
al novembre, per tant segueixen en la línia dels darrers plens, esperant que el proper mes
estigui tot bastant més avançat.
Intervé el Sr. Serna qui, per començar, agraeix a tothom que treballa pel municipi i s’hi deixa la
pell. En relació a la residencia, per la part que li afecta, agraeix molt la feina que estan fent
davant d’aquesta situació tan greu, però pensa que se’n sortiran.
Diu que la seva primera pregunta també era sobre l’abocador, del que ja se n’ha parlat, per tant
només demana al Sr. Alcalde que sobretot no deixi passar la convocatòria de la tercera
comissió de seguiment de l’abocador i, a més, li agrairia que a la comissió fes venir el Sr.
Grinyó, a qui voldrien fer moltes preguntes, i no estar informats pels diaris i xarxes socials. Per
això demana al Sr. Alcalde que faci el possible per tal que pugui assistir. Afegeix que els
episodis d’olors segueixen sent forts i constants, no han millorat gens, B
i és conscient que l’alcalde és coneixedor del problema.
Per altra banda el Sr. Serna torna a demanar la neteja de la vorera de la carretera d’Olesa, diu
que segueixen tenint problemes de gent que cau, que ja han estat varies persones. Afegeix que
potser no és competència de l’ajuntament, però sempre s’havia fet, no entén perquè ara no es
fa.
En relació a l’asfaltat nou dels carrers del Ventaiol pregunta en quina situació està.
També pregunta per la reparació de l’enfonsament dels registres del clavegueram de
Torreblanca II i la Carena Llarga, si és imminent o no.
Pel que fa a l’eixamplament del carrer del Ginebrer pregunta si tenen alguna novetat.
Per acabar, explica que hi ha dues noies voltant per Vacarisses oferint un estudi per a la
instal·lació de plaques fotovoltaiques i pregunta si l’ajuntament té intenció de fer un projecte
conjunt entre veïns i una empresa instal·ladora de plaques fotovoltaiques per aconseguir un
millor preu.
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a les dues noies, diu que ja ho sabien i que el que
fan és anar venent el seu producte. Pel que fa al projecte de les plaques fotovoltaiques explica
que, fa un any i mig aproximadament, una empresa privada es va oferir per fer un projecte
d’aquestes característiques i els va demanar un local per fer-ho. Diu que els van concedir el
20

local i que es van interessar en el projecte unes 25 persones, però mai més n’han sagut res.
Explica que estan estudiant altres maneres de fer-ho i que el Sr. Salamé els hi pot informar,
doncs ells estan totalment a favor d’aquest tipus d’energia i que a més bonifiquen en un 50 %
l’IBI si es fa la seva instal·lació durant 4 o 5 anys.
En relació a la carretera d’Olesa respon que ja saben que es tracta d’una lluita que ve de lluny,
doncs l’ajuntament va fer tota la vorera, però la carretera és de la Diputació i, quan la Sra.
Sánchez era regidora, ja es va anar a parlar amb Diputació per demanar-los que fessin alguna
acció, però els van respondre que la vorera és de l’ajuntament. Afegeix que tenen una reunió
programada amb l’actual diputat per tornar a demanar-los que col·laborin en la neteja de les
voreres, però el que sí que poden fer és requerir a tots els veïns afectats que facin un mur de
contenció on no n’hi ha, atenent a la demanda de Veïns per Vacarisses de solucionar el
problema.
Pel que fa als carrers del Ventaiol diu que han començat pel Terri i que demà seguiran amb el
Congost, el Rialb, el Besós, una part del Sallent i una part de la plaça Gaià.
En relació a convidar al Sr. Grinyó diu que ja ho farà i que li sembla molt bona proposta, tot i
que li sembla que no vindrà.
Intervé el Sr. Casas, qui en relació als embornals de Carena Llarga i Torreblanca II, diu que a
començaments de mes s’hi posaran, doncs fins ara han tingut altres temes.
Pel que fa a l’eixamplament del carrer Ginebrer explica que es van reunir la setmana passada
per informar-los de que al ple s’havia aprovat la proposta de fer un estudi per millorar-lo i que
segons el cost que tingui ja parlarien de com imputar-lo.
Intervé el Sr. Salamé, qui, en resposta a la pregunta del Sr. Serna de si l’ajuntament pot posar
en contacte a un grup de particulars amb una empresa, diu que l’ajuntament no pot fer-ho, sinó
que son els mateixos veïns els que es poden organitzat per fer-ho. Explica que hi ha altres
formules, com el crowlending, que és un sistema d’inversió entre l’administració i els particulars
amb el que tothom en surt beneficiat, i també hi ha les comunitats energètiques. Afegeix que
tot això ho tenen sobre la taula i hi estan treballant, però aquests mesos enrere tot s’ha aturat.
El Sr. Serna demana la paraula per aclarir que Veïns en cap moment ha demanat que la seva
proposta de neteja de la vorera de la carretera d’Olesa es derivi cap als veïns, que es podria fer
igual que a tot el municipi, però ja saben que és pràcticament impossible. En canvi l’ajuntament
ha de vetllar per mantenir-la neta, encara que les esllavissades continuïn produint-se, a més
l’ajuntament sempre ho ha fet. Afegeix que la última vegada que es va netejar va ser fa sis
anys, quan la regidora era la Sra. Sánchez.
El Sr. Alcalde respon que és cert que la Sra. Sánchez ho va fer, però diu que es va tornar a fer
fa uns tres anys. Torna a dir que ells poden anar netejant la carretera i que els sembla bé que
ho demanin, però que si l’objectiu és resoldre el problema i ser efectius s’ha de requerir als
veïns que facin els murs.
El Sr. Serna diu que agafar la seva proposta per traslladar-la als veïns ja pot fer-ho.
El Sr. Alcalde diu que ahir mateix va passar per allà i va veure com està, diu que a la part de
baix, la de la Font de la Mercè, hi furguen els porcs, i tot el que esllavissa va a parar al mig de
la vorera i de la carretera.Per tant el Sr. Serna té raó que ho han de netejar ells i així ho faran,
però creuen que han d’anar més enllà.

Intervé el Sr. Gibert qui abans de les preguntes també vol fer un agraïment a tot el personal
que ha fet possible l’obertura dels centres escolars de Vacarisses en bones condicions. També
manifesta la seva solidaritat amb la residència El Serrat per la situació que estan patint, doncs
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van passar la part més dura de la pandèmia sense cap cas i ara malauradament han patit un
fort increment de casos. Afegeix que troben molt bé que l’ajuntament els ajudi en tot el que
calgui i esperen que aviat millori la situació i tots els residents i personal estiguin en bones
condicions.
Adreçant-se al Sr. Casas li demana que els faci un balanç del funcionament de la piscina
aquest estiu, quins ingressos hi ha hagut d’abonaments i entrades puntuals i les despeses
totals.
Per altra banda informa que els han arribat queixes de forts sorolls d’una empresa del polígon
que provoca molèsties als veïns d’una part de Torreblanca I i una part de l’Eixample. Explica
que els sorolls son reiterats i forts i pregunta de quina empresa es tracta i si s’han pres algunes
mesures.
Per altra banda, en relació a l’abocador, diu que tenien previst fer varies preguntes però ja les
han respost. Només transmetre’ls que van tenir una sorpresa a l’assabentar-se del decalatge
dels anys de durada de l’abocador doncs, segons l’alcalde és de 3 anys, però tenen unes
declaracions del Sr. Grinyó que parla de 6 o 7 anys. Afegeix que el Sr. Grinyó també va dir que
l’abocador es transformaria en un centre tecnològic i circular, i pregunta de què es tracta
aquesta proposta que, a més, segons el Sr. Grinyó generarà llocs de treball.
També recorda al Sr. Alcalde que Esquerra va presentar una moció al Parlament pel
tancament, però han anat passant els anys. Per tant els demana que lluitin per tal que el
tancament es faci quan abans millor i que es plantin d’una vegada davant l’empresa, que diu
que es tancarà en 6 o 7 anys.
Per altra banda, adreçant-se a la regidora d’Educació, li pregunta com han previst la gestió de
les extraescolars, és a dir, si es duran a terme totes i quins protocols de seguretat establiran.
En relació als arbres que es van plantar a l’avinguda Muriel Casals diu que la meitat d’ells estan
morts, suposa que de la calor d’aquest estiu i falta de rec i manteniment, i pregunta què faran,
si en posaran de nous, i si fos així els demana que no siguin plataners, com ja els van demanar
en el moment de posar-los.
Pel que fa a la barana del pont de la C-58, diu que ja porta molt temps trencada i pregunta quin
és el problema i si és que no s’han avingut amb l’assegurança.
Per acabar, adreçant-se al Sr. , li pregunta si fruit de les al·legacions pendents del projecte de
La Creu els costos pels veïns es podrien incrementar.
En relació a la piscina municipal el Sr. Casas diu que no va tenir temps de preparar els
números per les passades comissions informatives però espera tenir-los per les properes.
Pel que fa a les queixes de soroll al polígon industrial diu que a ell personalment no li havia
arribat, per tant ja se n’informarà si la Policia ha rebut alguna queixa i s’ha derivat a Medi
Ambient.
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a l’abocador, explica que si omplien amb les bales que
surten del CTR i si el rebuig del CTR és el 55% que ha dit abans i son aquestes 115.000 tones,
per 4 anys son unes 460.000 tones i, per tant , ja estàvem al cap del carrer. Però de moment
no ha començat al gener sinó que ja estem al setembre i, evidentment, no estan entrant les
tones que tocarien. Torna a dir que aquest govern reitera que el tancament ha de ser el 2023 i
lluitaran i treballaran per això, i per tant si les tones no poden sortir del CTR que les portin d’on
vulguin , però que tanquin el 2023 com es va prometre.
Segueix dient que creuen que la moció d’Esquerra de fa anys sí que va servir, tot i que
evidentment no s’ha complert la data, però tots els grups parlamentaris es van posar d’acord i
van votar que sí, que ja n’hi havia prou d’aquest abocador. Explica que de l’abocador hi haurà
d’haver un control els propers 30 anys i la catalogació li sembla que serà protecció del
paisatge, però la solidaritat de Vacarisses amb la comarca i el país s’ha acabat. Per tant diu
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que, a part de treballar per tancar el 2023, també ho han de fer per tal que no faci pudors i
evitar molèsties als veïns i veïnes.
En relació al centre tecnològic de l’economia circular explica que a la part de baix de l’abocador
hi ha uns terrenys que pertanyen al Grup Hera, i el Sr. Grinyó n’ha fet moltes de propostes,
però amb ells no s’han posat gaire d’acord perquè son propostes que segueixen amb el mateix
model amb el que ells no creuen. Segueix dient que amb el que sí que creuen és que allò sigui
un punt d’indústries d’economia circular, és a dir reaprofitar, que doni llocs de treball i que
evidentment no provoqui molèsties als veïns.
Per altra banda, comenta que els plataners els faran analitzar per saber si estan morts o no.
Pren la paraula la Sra. Moral qui, en relació a les extraescolars, explica que les gestionen les
diferents AMPAS de les escoles i institut i, per tant, ella no té les dades ni sap exactament si
es faran ni quines es faran. Afegeix que, com que en un principi comencen a l’octubre, creu que
la setmana vinent ja tindrà més informació, però entén que s’han demanat els plans d’obertura
en relació a la Covid. Per acabar diu que quan tingui la informació ja els la farà arribar.
Torna a intervenir el Sr. Alcalde qui, en relació a la barana de la C-58, diu que encara estan
gestionant amb l’ assegurança, però creu que la propera setmana ja els podran informar.
Per acabar, en relació a les al·legacions de La Creu, el Sr. Alcalde respon que pot representar
algun canvi en el preu final, però encara ho han d’especificar.
El Sr. Boada demana la paraula per dir que l’abocador, quan ja no hi càpiguen més deixalles
s’esgotarà la seva capacitat i els sembla bé que ara els obliguin a tancar en 3 anys, però això
s’hauria d’haver especificat a la llicència, doncs ara no sap quina força podran tenir.
Per altra banda comenta que hi hauria d’haver alguna persona que es llegís els decrets, doncs
hi ha un mateix decret que s’ha fet 3 vegades i s’ha signat 3 vegades. A més és per incoar un
expedient sancionador. Per tant, si això va davant d’un jutge, no sabrem quin és, doncs els
decrets d’alcaldia 233/2020, 256/2020 i el 280/2020 son el mateix. També diu que ha vist
decrets sense data, un que surt un regidor de l’alcaldia , per tant demana que algú s’ho revisi.
En relació al manteniment diu que ja saben que tenen 90 quilòmetres de carrer i que tota la
vida hi han estat però, per exemple, les obres del carrer Montserrat no sap si serviran per
reduir la velocitat o no, amb els diners que s’han invertit. També diu, en relació a les biondes
que hi ha obres que s’han de fer sí o sí, perquè son perilloses, com la junta de del pont de la C58 passant per la zona industrial, on algú s’hi deixarà les rodes.
El Sr. Alcalde diu que això és una de les ordres de treball que estan pendents.
El Sr. Boada diu que ja ho ha dit 3 o 4 vegades. P,er tant si hi ha alguna reclamació l’haurà de
pagar el regidor i no l’ajuntament.
Per altra banda el Sr. Boada demana que a les comissions els hi diguin tot, perquè ell mateix
no està a la Junta de Portaveus i veu que hi ha temes que a les comissions informatives hi
passen per sobre, com per exemple la contractació d’un informàtic per hores per 1.200 €.
També demana al regidor d’urbanisme que el proper ple tingui solucionat el tema del micròfon,
perquè ell no ha entès res de les seves respostes.
El Sr. Boada torna a insistir amb la revisió dels decrets, demana que es mirin el 274/2020.
En relació al pàrquing diu que no els han informat d’alguns problemes que hi ha hagut, com
que han aparegut aigües fecals, i creuen que tots els problemes amb els que es van trobant no
se’ls expliquen i estaria bé saber-ho abans de llegir-ho als decrets. Per exemple, el mur que
s’ha contractat a la mateixa empresa que fa la caldera de biomassa i que no saben perquè és.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació als errors als decrets, diu que ja s’ho miraran per
saber què ha passat i, pel que fa al mur, diu que ja s’hauria d’haver fet quan es va fer el
pavelló, però no es va fer i ara, a l’instal·lar la caldera s’ha vist que cal fer-lo.
En relació al pàrquing el Sr. Alcalde diu que és cert que va aparèixer una claveguera d’aigües
fecals que, evidentment, no es tenia constància que passés per allà i s’ha hagut de reconduir.

Essent les vint-i-una hores i sis minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva.
EL PRESIDENT,

Antoni Masana i Ubach

EL SECRETARI,

Joan Amengual i Tomé
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