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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2020 

 

 

Vacarisses, a 29 d’octubre 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. 296/2020, de 30 de 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 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 

Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 

1.- PART RESOLUTÒRIA 

1.1.-  APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL DIA 24 
DE SETEMBRE DE 2020,  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT, 
CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2020, I DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA URGENT, CELEBRADA EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2020. 

 

Demana la paraula el Sr. Serna per demanar un parell d’esmenes a l’acta de la sessió ordinària 
de 24 de setembre. La primera està en la seva intervenció per debatre la moció que va 
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presentar ERC, en la que posa «jutjats» on havia de posar «jutges», cosa que canvia el sentit 
de la frase. La segona és el cognom Griñó que s’escriu amb «ñ», i no amb  “ny”. 
 
Sotmeses a votació s’aproven per unanimitat amb les esmenes comentades. 

 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 

1.2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB L’ENTORN, 
DE CONSTITUCIÓ DE  L’ ”ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER A 
L’ENERGIA PÚBLICA (AMEP) I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS. 

La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos de 
reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és l’argument suficient per iniciar 
aquest procés de transició energètica i descarbonització de l’economia; el model energètic 
actual té uns costos econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt 
elevats. 

En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social a l’accés 
a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació ciutadana i de la petita i mitjana 
empresa, a la producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i properes als punts de 
consum, a l’abandonament de l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la 
producció d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, la 
modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de 
manera més efectiva. 

Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius concrets pels 
anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper actiu. Actualment el Govern 
de l’Estat i la Generalitat estan transposant i desenvolupant aquesta normativa, que es afectarà 
molt directament. 

Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen tenen un paper clau en aquest procés. 
Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han de 
liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir 
capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia 
verda pels seus consums i els de tercers. 

Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt especialment en 
relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del model actual per finalitzar amb 
l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat preus elevats i manca de transparència. A 
banda de totes les mesures que caldrà adoptar en relació a la producció d’energia, és molt 
necessari afrontar canvis estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que 
l’administració pública pugui participar en les activitat  de transport d’energia i operació de tot el 
sistema. En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que 
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, tal i com es fa 
en altres països d’Europa. 
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L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser garants d’una 
comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. El món local s’ha queixat 
sovint de la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions 
locals, i els dèficits de la xarxa i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del 
subministrament. 

En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol i la seva addenda, signat per una 
cinquantena de   municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública, que té per objecte regular el marc de col·laboració entre els 
ajuntaments, per impulsar mesures per a difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar suport als municipis 
que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a 
un model energètic just, democràtic i sostenible. S’adjunta el Protocol i l’Addenda . 

El resultat del treball dels serveis tècnics dels ajuntaments abans esmentats, en relació als 
compromisos adoptats, s’ha concretat en una proposta d’Estatuts de l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública, que vol ser constituïda al llarg de l’any 2020. 

Al municipi de Vacarisses el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i l’impuls d’un 
model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una necessitat ineludible. És 
d’interès municipal participar en la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública ja que pot esdevenir una eina clau per defensar els interessos municipals i de 
la ciutadana en la tramitació i aprovació de la nova normativa que regularà la transició 
energètica, i molt especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i 
l'autoconsum d’energia renovable.  

La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres 
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d’energia i en 
assolir una comercialització justa i equitativa. Els ajuntaments no poden continuar actuant 
només com a consumidors d’energia, i han treballar per liderar la transició a la vila reforçant el 
seu paper de productors d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i 
participar en la distribució i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers. 
L’associació és un instrument molt útil per treballar i assolir aquests objectius. 

Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, territorial 
com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast dels municipis, o 
almenys d’aquest de forma individual. Des de serveis i infraestructures de tota mena, fins a 
polítiques molt diverses que tenen una importància vital per la vila real, com és el cas de la 
producció, distribució i comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis 
tenen eines per fer política en una escala superior i amb nous models de governança: 
mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous models basats en 
la cooperació institucional, xarxes que permeten treballar plegats i intercanviar coneixements i 
experiències, promoure relacions i col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament 
amb administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no son a 
l’abast, etc. 

L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits municipals, creant 
sinergies i complementant la vocació de servei al país amb els beneficis que localment es 
poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni dins el país en la transició energètica i la 
lluita contra l’emergència climàtica, permet obtenir informació i crear una xarxa de contactes 
dels que també es poden generar sinergies en altres àmbits. 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu 
tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com 
el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, 
així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del 
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Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, 
supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions, i requerirà el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a la seva adopció. 

Vista la proposta d’estatuts de l’associació que s’acompanya, l’informe de necessitats i l’ 
informe preceptiu de Secretaria . 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 21 d’octubre de 2020,  ha 
dictaminat , al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 

A C O R D 

PRIMER.-  Constituir, juntament amb els ajuntaments i entitats que han signat el Protocol 
relatiu a mesures d’impuls, i altres municipis que s’han anat adherint amb 
posterioritat, mitjançant l’adopció dels següents acords, l'Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la 
titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia 
elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap 
aquesta fita, i desenvolupar accions per impulsar una transició a un model 
energètic just, democràtic i sostenible. 

SEGON.-  Aprovar els Estatuts pels quals s'ha de regir l'associació, i que figuren en l’annex 
dels presents acords.  

TERCER.-  Demorar l'eficàcia de l'aprovació de la constitució de l'associació i dels estatuts a 
l'1 de gener de 2021. 

QUART.-  Adoptar el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2021 la despesa 
corresponent al pagament de la quota de l’associació. 

CINQUÈ.-  DESIGNAR com a representant de l'Ajuntament a l'assemblea general de 
l'associació el regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, senyor Pere 
Casas i Ardanaz. 

SISÈ.-   FACULTAR indistintament l'Il.lm. Sr.Antoni Masana i Ubach, alcalde-president de la 
Corporació, i  al  regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn,  senyor 
Pere Casas i Ardanaz, perquè subscriguin tots els documents que siguin 
necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per fer efectius els acords 
precedents. 

SETÉ.-   Comunicar els presents acords a l’Ajuntament de Terrassa. 

 

Intervé el Sr. Casas qui llegeix el primer paràgraf de la part expositiva de la moció i comenta 
que els ajuntaments no es poden limitar a actuar com a consumidors d’energia, sinó que han 
de liderar aquesta transició reforçant el seu paper de productors d’energies renovables, tenir  
capacitat d’intervenció al mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia verda 
pels seus consums i els de tercers. 

Segueix dient que al municipi de Vacarisses el compromís de la lluita contra l’emergència 
climàtica i l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una 
necessitat ineludible. És d’interès municipal participar en la constitució de l’Associació de 
Municipis i Entitats per l’Energia Pública ja que pot esdevenir una eina clau per defensar els 
interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació i aprovació de la nova normativa que 
regularà la transició energètica, i molt especialment aquella relacionada amb la distribució 
d’energia elèctrica i l'autoconsum d’energia renovable. La participació a l’associació permetrà al 
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municipi a tenir veu davant de les altres administracions i organitzacions per incidir en la millora 
del servei de distribució d’energia i en assolir una comercialització justa i equitativa. 

 
El Sr. Casas també comenta que son 41 municipis els que volen entrar-hi, per exemple Olot , 
Sant Quirze del Vallès, Amposta, Sitges, Ripollet, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, 
Girona, Tarragona, Lleida, Terrassa i Barcelona.... i que pensen que és important ser-hi per tal 
de donar impuls a aquesta nova entitat. 
A continuació llegeix els acords primer i segon de la moció. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster per dir que hi estan totalment d’acord en que Vacarisses es sumi 
a aquesta associació, la fita de la qual es defineix amb el propi article segon que és promoure 
la  titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d’energia elèctrica i 
impulsar una transició i model just, democràtic i sostenible, és per tot això que hi votaran a 
favor. 
 
Per part del PSC la Sra. Miranda diu que no té res a dir. 
 
El Sr. Serna diu que també hi estan d’acord i pregunta quin import suposa a l’ajuntament i qui 
serà el representant de l’ajuntament. 
 
El Sr. Gibert diu que ja s’han llegit els acords que no ha llegit el Sr. Casas i que veuen amb 
bons ulls el fet que s’hi adhereixin doncs pensen que és positiu formar-ne part , doncs els pot 
ajudar i afavorir com a municipi i per tant hi votaran a favor. 
 
Intervé el Sr. Casas qui , en relació a les preguntes del Sr. Serna,  respon que els 
representants seran el Sr. Alcalde i ell mateix. Pel que fa al cost diu que encara no s’han 
acordat les quotes per cada municipi. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

_ 

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

A FAVOR x x  x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS   x    

 
 

1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE VACARISSES, EN DIVERSOS ÀMBITS. 

La “Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal a diversos àmbits” té com a 
objecte la modificació d’aquells aspectes necessaris per adequar a la situació de consolidació, 
gestió urbanística efectuada i a la funcionalitat dels sistemes públics, així com establir una 
normativa urbanística capaç de donar resposta a les problemàtiques detectades en el 
desenvolupament del planejament.: 
El document abasta 6 àmbits de modificació. En cinc dels àmbits es proposa la modificació de 
les determinacions del planejament vigent en relació a la qualificació urbanística, mentre que el 
sisè àmbit conté modificacions de caràcter normatiu general.  
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Els sis àmbits de modificació es troben localitzats en diferents punts del terme municipal. En el 
nucli urbà, s’hi localitzen els àmbits de: Equipament a l’entorn de la Fàbrica, equipament El 
Castell i Modificacions Normatives. En el sector residencial Eixample hi trobem l’àmbit Parcel·la 
Sector Eixample. En la urbanització de Torreblanca l’àmbit Alineació al carrer de la Urpina i en 
el barri de Can Serra s’ubica l’àmbit anomenat Piscines de Can Serra. 
L'article 97.51 del TRLU disposa que les propostes de modificació d'una figura de planejament 
urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l'oportunitat i conveniència 
amb relació als interessos públics i privats concurrents. La iniciativa per a la formulació del 
planejament urbanístic general és sempre pública, segons determina l'apartat 2 de l'article 107 
del Decret 305/2006. L’article 59 del TRLU, determina la documentació que de contenir la 
modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal.  
L’article 76.2 del TRLU preveu que correspon formular els plans d’ordenació urbanística 
municipal als ajuntaments. 
L’article 85.1 del TRLU disposa que correspon a l'Ajuntament l'aprovació inicial i provisional 
dels plans d’ordenació urbanística municipal.  
Segons disposa l’article 22.2c de la LRBRL, és competència del Ple l’aprovació inicial i 
provisional del planejament general, per majoria absoluta de conformitat amb l’article 47.2.ll del 
mateix text legal. 
L’article 85.4 del TRLU disposa que aprovat inicialment s’ha de posar a informació pública pel 
termini d’un mes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un diari de premsa periòdica. 
L’edicte ha d'indicar les dades prescrites a l' article 23.3) del Reglament. 
L’article 85.5 del TRLU determina que simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla 
d’ordenació urbanística municipal, s’ha de sol·licitar informe als organismes afectats per raó de 
les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició n’autoritzi un de mes llarg. Aquests ens serien els assenyalats a l’informe de 
l’Arquitecta municipal de data 31 d’agost i Secretaria de data 07 d’octubre de 2020. 
L’article 85.7 del TRLU determina que simultàniament al tràmit d’informació pública d’un pla 
d’ordenació urbanística municipal, s’ha de concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial 
dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla. En el mateix sentit s’expressa 
l’article 117.3 del Reglament. 
L'article 73 del TRLU , disposa que els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures 
del planejament urbanístic podran acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística i urbanització, com també suspendre l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys , d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial. 
Sens perjudici de l'enunciat anterior, l'article 102.4 del Reglament prescriu que metre estigui 
suspesa la tramitació de procediments i l'atorgament de llicències, es poden tramitar els 
instruments o atorgar llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels 
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
En aquest sentit, d’acord amb l’article 73 del TRLUC, es suspèn l’atorgament de llicències per 
el termini que s’estableix l’article 74 del TRLUC., d’acord amb l’article 8.5.a del TRLUC, als 
terrenys afectats per la present modificació.  
Segons disposa l’article 78.a del TRLU és competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
l’aprovació definitiva.  
Segons disposen els article 103.3 , 106 i 107.1 del TRLU, l’acord d’aprovació definitiva s’ha de 
publicar, i en aquest cas, en correspondre l'aprovació definitiva a l'administració de la 
Generalitat, serà executiu a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de l'acord d'aprovació definitiu i de les normes urbanístiques corresponents.  
Segons tot el que es menciona anteriorment, es proposen les següents modificacions: 
Àmbit 1: Equipaments a l’entorn de la Fàbrica. La qualificació actual dels terrenys és de zona 
Ciutat jardí semi-intensiva (clau 2). No obstant es pretén destinar el sòls a aparcament vinculat 
als equipaments propers : La Fàbrica, el Cap, les escoles, etc. Per tant, es proposa modificar la 
seva qualificació per fer-la coherent amb el seu ús, es a dir, a sistema d’Equipament 
comunitaris. 
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Àmbit 2: Parcel·la sector Eixample. Davant l’error de transcripció comés al Pla Especial de 
delimitació del sector Eixample, que estableix una afectació sobre la parcel·la del carrer Josep 
Carner núm. XX, que no va ser incorporada a la gestió, es proposa retornat la qualificació de 
zona Ciutat Jardí Extensiva (clau 5), en coherència amb el Pla General, i derogar parcialment el 
Pla especial en aquest àmbit. 
Àmbit 3: Equipament El Castell. El planejament tramitat preveia la reordenació de les 
qualificacions al voltant del Castell, i va eliminar la reserva de vialitat de forma complerta sense 
tenir en compte les preexistències. La traça del carreró de la Font de la Pau no tenia una 
funcionalitat de viari bàsic ni secundari a la xarxa viària i es va eliminar sense considerar que 
servia d’accés a les finques confrontants. Per tant es proposa mantenir la qualificació de viari 
originària en aquest tram consolidat, si bé amb característiques de pas per a vianants, per a 
mantenir el dret de vistes i accessos a les finques.  
Àmbit 4: Alineació al carrer de la Urpina. Abasta les parcel·les confrontants al carrer de la 
Urpina urbanitzat en forma corba en base a una traça consolidada històricament. El 
planejament vigent manté una afectació lineal sobre les parcel·les que no correspon amb la 
realitat efectivament urbanitzada. Es proposa eliminar aquesta afectació, facilitant així 
l’ampliació de l’espai lliure sense edificació a la partió posterior en front del torrent a un mínim 
de 10 m. 
Àmbit 5: Piscines de Can Serra. L’àmbit objecte de modificació es divideix en dos subàmbits al 
Nord i al Sud del carrer de les Petúnies. S’ha realitzat un estudi d’ inundabilitat de la Riera del 
Palà per definir els sòls afectats pel període de retorn de 10 anys i l’àrea afecta al flux 
preferent. 
Pel que fa al subàmbit Nord i en base a aquest estudi es corrobora que la qualificació com a 
sistema de Protecció de Rieres del planejament vigent no és del tot correcta i es proposa 
modificar la delimitació adequant-lo a l’àmbit corresponent al període de retorn de 10 anys. Així 
mateix, es reserva una franja d’uns 12m d’amplada com a espai de protecció a l’est de la de 
Riera, qualificant els terrenys com Sistema d’espais lliures que incorpora el camí paral·lel a la  
riera. Considerant que els terrenys qualificats pel planejament vigent com a verd privat tenen 
una vinculació directa amb la piscines existents, es qualifiquen com a Zona d’equipaments 
privats (clau 8) possibilitant d’aquesta manera que es les activitats existents actualment es 
puguin ampliar en aquests terrenys. El sostre corresponent a la zona d’equipament privat es 
manté inalterat. 
Àmbit 6: Modificacions normatives. L’àmbit sobre el qual es preveu el canvi normatiu afecta a la 
totalitat del terme municipal amb excepció de l’entorn del nucli històric on es proposa el 
manteniment de les tipologies consolidades al llarg del desenvolupament del pla. Es modifiquen 
tres aspectes que generen problemàtica : l’obligació de coberta inclinada, la inexistència d’una 
superfície màxima per a les edificacions auxiliars (en especial quan aquesta s’executa amb 
anterioritat a l’edificació principal), i la possibilitat d’adossar l’edificació auxiliar a la partió veïna 
amb permís del propietari de la parcel·la confrontant. 
Pel que fa al tipus de coberta en edificacions aïllades es modifica l’art. 181 del Pla General. Pel 
que fa a les edificacions auxiliars es modifica l’art. 84.5 del Pla General.  
L’article 96 del TRLU i article 117.3 del Decret 305/2006, disposen que la tramitació de les 
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva formació. 
Es d'aplicació en la seva tramitació l'establert als articles 59, 70,73, 83.4, 83.5, 85.7, 86.bis, 
103.3, 106 i 107.1, i Disposició Transitòria Divuitena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
Vist que en data 31 d’agost de 2020, els Serveis Tècnics municipals van emetre el seu informe 
favorable. 
Vist l’informe emès per Secretaria en data 8 d’octubre de 2020. 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida en sessió ordinària el dia 21 
d’octubre de 2020 va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 

A C O R D  

PRIMER.- Aprovar inicialment la “Modificació puntual del PGOU de Vacarisses en diversos 

àmbits”, redactada per l’arquitecte Ricard. A. Casademont, en data febrer de 2020. 
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SEGON.- Sotmetre’l a informació pública, pel termini d’un mes, inserint anunci al Butlletí Oficial 

de la Província, al Diari Ara, a la web municipal i a l’E-Tauler. 

TERCER.- Sol·licitar informe/consulta a: 

- Agència Catalana de l’Aigua, Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, Secretaria d’Infraestructures i 

Mobilitat. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

- Diputació de Barcelona. Servei de vies locals. 

- Fecsa-Endesa 

- Direcció General de Planificació Ferroviària / Administrador de Infraestructures 

Ferroviàries (ADIF). 

 
 
El Sr. Casas explica que, tal com es va parlar a les comissions, les modificacions puntuals que    
es presenten al Pla General d’Ordenació Municipal afecten sis àmbits, cinc dels quals 
s’enfoquen a ordenar coses que no havien quedat correctament en el seu moment i s’han anat 
trobant amb el temps. Segueix dient que, com ja va comentar,  afecten els equipaments de 
l’entorn de la Fàbrica, la zona on s’està fent el pàrquing que estava considerada com a Ciutat 
Jardí Semi-intensiva i passa a ser Sistema d’Equipament Comunitaris, el cas de la parcel.la del 
sector de l’Eixample davant l’error de transcripció comés al Pla Especial de delimitació del 
sector Eixample, que estableix una afectació sobre la parcel·la que no va ser incorporada a la 
gestió, i es proposa retornar a la qualificació de zona Ciutat Jardí Extensiva , en coherència 
amb el Pla General. 
Pel que fa a l’equipament del Castell el planejament tramitat preveia la reordenació de les 
qualificacions al voltant del Castell, i va eliminar la reserva de vialitat de forma complerta sense 
tenir en compte les preexistències; la traça del carreró de la Font de la Pau no tenia una 
funcionalitat de viari bàsic ni secundari i ,per tant ,es proposa mantenir la qualificació de viari 
originària en aquest tram consolidat, si bé amb característiques de pas per a vianants per a 
mantenir el dret de vistes i accessos a les finques.  
Segueix explicant que en el cas del carrer de l’Urpina hi havia un problema amb l’alineació de 
les parcel·les que feien forma corba quan realment son rectes i s’ha rectificat. 
 
En l’àmbit cinquè, les piscines de Can Serra, l’objecte de modificació afecta dues zones el nord 
i el sud del carrer de les Petúnies,  i pel que fa al subàmbit Nord i en base a aquest estudi es 
corrobora que la qualificació com a sistema de Protecció de Rieres del planejament vigent no 
és del tot correcta i es proposa modificar la delimitació adequant-lo a l’àmbit corresponent. Així 
mateix es reserva una franja de 12 metres d’amplada com a espai de protecció a l’est de la 
riera, qualificant els terrenys com a sistema d’espais lliures que incorpora el camí que va a la 
riera. Per acabar explica que l’àmbit sisè son les modificacions normatives, que son tres: 
permetre les teulades planes, la inexistència d’una superfície màxima per a les edificacions 
auxiliars quan aquestes s’executen amb anterioritat a l’edificació principal, doncs es trobaven 
amb parcel·les que tenien una edificació annexa i que ara es podran construir abans de la 
vivenda amb una limitació del 15 %, i també la impossibilitat d’adossar l’edificació auxiliar a la 
parcel.la veïna amb permís del propietari de la parcel.la confrontant, que fins ara s’havia de 
demanar autorització o aprovació dels veïns per fer una piscina o alguna altra construcció, 
doncs s’estan trobant que amb els canvis de propietaris hi ha veïns nous que no estan d’acord 
amb tenir la piscina o alguna altra edificació a tocar de la seva paret. 
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Intervé la Sra. Muñoz per dir que s’abstenen, bàsicament perquè en els primers cinc punts no 
hi tenen res a dir, s’han de fer, però amb el tema de les edificacions d’annexes no hi estan del 
tot d’acord. 
 
Pren la paraula la Sra.Fuster per dir que hi votaran a favor, doncs entenen que aquestes 
modificacions estan avalades pels corresponents documents tècnics de proposta de 
modificació que efectua l’arquitecte que assessora l’ajuntament. 
 
La Sra. Miranda diu que també hi votaran a favor, doncs les modificacions estan avalades 
tècnicament i ells no son tècnics, 
 
El Sr. Serna diu que ells també estan d’acord amb les decisions tècniques de l’arquitecta, però 
els agradaria tenir una reunió amb el Sr. Casademont per tal que els ho expliqui amb més detall  
i és per aquest motiu que s’abstenen. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que hi votaran en contra, doncs el document està fet des del febrer 
i, tot i que els han demanat que les modificacions de planejament les expliquin els tècnics, com 
sempre s’ha fet, no ha estat així. Afegeix que no veuen clares les modificacions del carrer 
Urpina ni les modificacions de les edificacions auxiliars enganxades als veïns. 

 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

 

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

A FAVOR  x x   x 

EN CONTRA          x  

ABSTENCIONS     x   x   

 
 

 
1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 

PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA. 
 
Resultant que, mitjançant Providència d’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2020 per incoar 
l’expedient de modificació per suplements de crèdits finançats per Romanent líquid de 
tresoreria. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
suplements de crèdit. 

_ 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi de 
realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el 
pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president 
de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de suplement de crèdit. 
 
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació 
del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 

_ 
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El finançament de modificacions de crèdit mitjançant el romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals, ha de complir els requisits de l'article 32 i, si escau, de la Disposició 
Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera -prorrogada per a l'exercici 2019 pel RD-llei 10/2019- interpretada 
conforme a la Disposició Addicional 118ª LPGE 2018. 

 
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de suplements de crèdit exigeixen 
informe previ de la Intervenció municipal de fons i aprovació del Ple de la Corporació, amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre informació, reclamació i publicitat que el 
Pressupost municipal, de conformitat amb allò establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

_ 
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que 
estimin pertinents. 

_ 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple, 
que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit del 
vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit. 

_ 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció 
de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria 
General. 

_ 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva 
modalitat de suplement de crèdit, i en virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió 
Informativa, s'eleva al Ple de la Corporació la següent 
 

_Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 
d’octubre de 2020, va dictaminar, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
PRIMER.-  L’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 

Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit segons el següent detall: 

 
Despesa per inversions financerament sostenibles Prog. Econ. import 
Inversió nova en canvi de tecnologia LED’S 
(Urbanitzacions Caus i Pala) 165 623 97.850,00 
TOTAL     97.850,00 

 
SEGON.-  L’increment de despesa proposada es finança mitjançant el romanent líquid de 

tresoreria segons el següent detall següent:. 

_ 
Romanent  previ ajustat 2.268.261,03 
Romanent de despeses generals de projectes i despeses generals amb 
finançament afectat 

459.475,70 

Romanent despeses generals per despeses compromeses (A,D,AD) 1.071.112,21 
Romanent per dotació de Provisió contingències 80.000,00 
Romanent per despeses generals  657.673,12 
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Romanent per despeses general utilitzat anteriorment Decret D’Alcaldia 
141/2020 

70.000,00 

Romanent per a despeses generals a utilitzats en els modificacions del Ple de 
Juliol 

  

Amortització anticipada del deute 96.204,59 
Import que es pot destinar lliurament 31.468,53 

Romanent per a despeses generals a utilitzar en aquest expedient 97.850,00 

Romanent per despeses generals  362.150,00 

 
  
TERCER.-  Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 

Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la 
documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran 
examinar la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició publica per resoldre-les. 

 
QUART.-  El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 

presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 
 
 

Intervé el Sr. Alcalde qui comenta que, com ja van explicar a les comissions informatives, tenen 
un romanent de 657.000 € i el que proposen  és fer la inversió per canviar a tecnologia led les 
urbanitzacions Els Caus i el Palà doncs, com ja saben, per ells és prioritari apostar pels leds i 
l’energia solar, i el que fan sempre que hi ha romanent és destinar-ne una part a aquesta 
partida. Segueix dient que un cop fet això el romanent que els quedarà és de 362.000 €, que tal 
com els va informar el reservaran en previsió a l’efecte que pugui tenir el Covid a les finances 
de l’ajuntament. 

Pren la paraula la Sra. Muñoz per dir que hi votaran a favor sempre que suposi una millora per 
al medi ambient i per al poble. 

La Sra. Fuster diu que també hi votaran a favor doncs, tal com ha dit el Sr. Alcalde, la millora 
en l’eficiència de l’enllumenat públic ja la van començar en l’anterior govern en el que Movem 
Vacarisses van participar. Afegeix que també els sembla bé que es reservi la resta pel que 
pugui reportar el Covid i, per tant , hi votaran a favor. 

Intervé la Sra. Miranda qui diu que també hi votaran a favor. 

El Sr. Serna diu que també hi votaran a favor però els agradaria una explicació més detallada. 

El Sr Alcalde respon que del romanent que no està afectat, 657.673,12 €, n’utilitzaran 97.850 €   
per a leds i els en queden 362.150 €, la resta estan afectats. 

El Sr. Serna diu que hi votaran a favor. 

Intervé el Sr. Gibert qui diu que estan d’acord amb la inversió en tecnologia led, com ja van 
demostrar-ho estan a govern, doncs va ser una de les seves apostes. Per altra banda també   
estan d’acord en reservar la resta per les contingències que es puguin derivar de la Covid i, per 
tant,  hi votaran a favor.  

 
Es sotmet a votació i queda aprovada per unanimitat. 
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 Cs MOVEM PSC V x V U.I.PV. ERC 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 
 
1.5.-  PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I COMPTE DE 

PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2019. 
 
Atès que en data 15 de juliol del 2020 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2019 a ser examinada. 
 
Atès que en data 22 de setembre de 2020 reunida per videoconferència la Comissió de 
Comptes, i un cop examinats els  comptes són informats, passen exposició pública. 
 
Atès que en data 31 de juliol de 2020 es publica en el B.O.P, que el compte General de 
l’Ajuntament de Vacarisses corresponent a l’exercici 2019, juntament amb tots els seus 
justificants, restaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze 
dies hàbils, durant i vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions, 
correccions o observacions.   
 
Atès que el dia 29 d’agost de 2019 va finalitzar l’exposició publica i no s'han produït 
allegacions ni reclamacions al respecte durant aquest període. 
 
Atès que la Comissió de Comptes va acordar que no s'informarien altre vegada si no hi havien 
reclamacions o allegacions. 
 
En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 
d’octubre de 2020, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 
     A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  

2019. 
 
SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5 

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. 

 

El Sr. Alcalde explica que es va posar a disposició de la Comissió de Comptes el 15 de juliol de 
2020 i cedeix la paraula a qui tingui alguna cosa a dir. 

 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

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

A FAVOR x x x x  x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS     x  

 
 

1.6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA  MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 

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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
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. 
 
Es modifica l’ “Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals” per al de mantenir actualitzat el seu text a la normativa vigent. 
 
Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, en part,  
al compliment de les previsions normatives , aclariments, correccions, així com per a 
l’adaptació de necessitats actuals, qüestions que es detallen als antecedents i fonaments 
jurídics de l’informe de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis 
públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import 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. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim 
Interior reunida en sessió ordinària el dia 21 d’octubre de 20209 va dictaminar , es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós. 
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SEGON.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 
 
-Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
-Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
-Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa 
urbana 
-Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives 
municipals i realització activitats esportives 
-Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 
-Ordenança núm. 20, reguladora del preu públic per l a prestació del servei d’atenció 
domiciliària 
-Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, 
formatiu, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars 
-Ordenança núm. 26, reguladora del Preu públic per la inserció de publicitat a mitjans o espais 
municipals 
-Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre 
espai de domini públic local 
 
TERCER.-  Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici 

de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
QUART.-  Exposar al públic mitjançant anunci a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i 

al Portal de la Transparència,  els anteriors acords provisionals, així com el text 
complet de les Ordenances fiscals modificades 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 de les Ordenances, 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, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que per resumir podria fer el titular que no s’apuja res, només 
hi ha un parell de petites coses, les entrades al teatre infantil i un tema d’un mapa, però tot de 
tot el demés no es toca res, només hi ha les modificacions proposades des de la Diputació. 

Pren la paraula la Sra. Fuster per dir que aquest titular s’està donant a molts municipis donada 
la situació actual, i que ells creuen que la congelació de les taxes és la política que s’ha de 
seguir i és per això que hi votaran a favor. 

El Sr. Serna demana que li aclareixin que a l’apartat de guals hi ha uns 7,96 en groc que diu 
que és per cada metre d’accés de tres metres lineals,  i pregunta si ha canviat o és un error. 

El Sr. Alcalde diu que no han canviat res dels guals i que suposa que deu ser un error i que ja 
ho revisaran. 

Intervé el Sr. Boada qui diu que troben incongruent que l’any passat es posés una bonificació 
del 50% per les plaques fotovoltaiques i en canvi aquest any es limita aquesta bonificació en 
funció dels kw que instal·lis, sembla el que va fer l’estat que va començar a donar bonificacions 



15 

 

per les renovables i després les va treure, i segurament aquesta mesura afecta a molta gent 
que ha posat plaques pensant en la bonificació del 50 %. 

Per altra banda el Sr. Boada pregunta al Sr. Secretari si sap si els valors cadastrals pujaran o 
no amb els nous pressupostos de l’Estat o el decret que fan sempre a finals d’any, i demana 
que si l’estat els  pugés un 3% l’ajuntament baixi els tipus impositius per tal de congelar 
realment els impostos. També pregunta  si modificaran la part de les bonificacions i en funció 
d’això votaran una cosa o una altra. 

El Sr. Alcalde respon que està, en part, d’acord amb el Sr. Boada, doncs s’ha fet una apreciació 
tècnica que considera que no es pot comptar igual sinó que va en funció de dels kilowatts 
generats, diu que ara ho votaran però que ho poden revisar. Pel que fa al 3% de l’Estat diu que 
encara no en saben res, que normalment al juny o juliol ja  en saben alguna cosa. 

Intervé el Sr. Secretari qui explica que el sistema que hi havia abans va canviar, abans era una 
actualització automàtica per un acord de la Llei de Pressupostos de l’estat, però ara ha d’haver-
hi una petició per part de l’ajuntament per tal que s’actualitzi. 

El Sr. Boada diu que l’any 2019, el 27 de desembre es va aprovar un reial decret que fixava un 
augment de tipus en funció de la revisió cadastral, i si aquest any passa igual.... 

El Sr. Alcalde diu que aquest any no en tenen cap constància. 

El Sr. Salamé demana la paraula per aclarir el canvi en la bonificació de les fotovoltaiques. 
Explica que precisament s’ha fet per evitar la incongruència que hi havia abans, doncs podia 
resultar que una gran industria fes una mínima instal·lació de fotovoltaiques i tingués una 
bonificació més gran del que havia invertit en fotovoltaiques. 

El Sr. Boada diu que també es podria fer una diferenciació de particulars i empreses. 

El Sr. Salamé diu que ell només ha exposat un exemple, però que de situacions semblants se’n 
poden trobar també en particulars, es tracta d’una apreciació tècnica que ell ha resumit. 

El Sr. Boada diu no ho veu clar i li agradaria saber quins valors es marcaran, perquè sobretot 
pels particulars que suposa una inversió important, és un canvi que afecta a les seves 
previsions. Comenta que aquestes limitacions ja existien a molts municipis però aquí no 
s’havien aplicat i en canvi ara es decideix aplicar-les, és per això que hi votaran en contra. 

El Sr. Salamé respon que pel que ell sap varia poc, en canvi els cobreix d’alguna situació com 
la que ha comentat. 

El Sr. Boada diu que la bonificació màxima es de 900 €, si es posen més de 5 kilowatts, tenint 
en compte que el valor de la contribució pot ser de 1.500 €, l’amortització serà segons els 
kilowatts, creu que es podria limitar d’ altres maneres com el valor cadastral. 

El Sr. Salamé torna a dir que varia molt poc i que, en tot cas, precisament si algú té un valor 
cadastral molt alt i un IBI també molt alt pot arribar a ser que se li bonifiqui més que la inversió 
que ha fet. 

El Sr. Boada diu que la inversió és d’uns 10.000 €, per molt que es recuperi un percentatge no 
arribaran als 10.000 €, i el que no li agrada és que fessin una publicitat i ara és una altra. 

El Sr. Salamé torna dir que en la població en general no varia gaire. 

 

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 

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

A FAVOR x x x x  x 

EN CONTRA         x  

ABSTENCIONS       

 
 

 
1.7.-  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CS VACARISSES PER A DONAR L'OPCIÓ ALS 

PARES DE DEMANAR LA JORNADA CONTÍNUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS.  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fa temps que les diferents plataformes compostes per famílies d'alumnes demanen que en 
aquells centres on la majoria ho sol·liciti puguin aplicar un horari lectiu de 9h a 14h i, a 
continuació, menjador de 14.00 a 16.30, ajustant-se així a la realitat laboral, social i de 
conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta opció. 

Amb aquesta proposta s'aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans, sinó que 
es faci una nova distribució de la jornada continuant com és habitual, amb activitats opcionals a 
la tarda. 

D'aquesta manera s'evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l'horari de menjador 
i es reduirien a la meitat el nombre d'entrades i sortides en el centre, evitant al seu torn el 
nombre d'aglomeracions a les portes dels centres escolars. 

La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes famílies les que sol·liciten aquesta 
opció pel fet que hi ha molts més progenitors que opten pel teletreball o bé pel fet que 
consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi. 

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta l'Ajuntament de Vacarisses a l'adopció dels següents  

A C O R D S 

PRIMER.-  Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller, que estableixin els 
mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i 
l'autonomia del centre a l'hora d'optar per la jornada contínua. 

SEGON.-  Donar trasllat a les diferents plataformes de famílies que impulsen la jornada 
contínua en el nostre municipi. 

 

Pren la paraula la Sra. Muñoz qui explica que ja fa temps que moltes plataformes de famílies 
d’alumnes demanen que els centres educatius facin jornada contínua,  i creuen que ara és el 
millor moment per fer-la donada la situació per la Covid. Afegeix que les entrades i sortides 
serien menys, per tant hi hauria menys aglomeració de gent a les escoles. 

Explica que justament aquesta setmana l’escola ha passat un mail als pares demanant-los que 
siguin més sensats, doncs donat que no s’acaben de complir les tres franges horàries 
establertes, s’ajunten massa nens a l’escola i, per tant,  massa pares esperant. 

A continuació llegeix els dos acords de la moció. 
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Intervé la Sra. Fuster qui diu que des de Movem Vacarisses han debatut l’assumpte, però en-
tenen que tal i com està formulada la moció no poden acceptar-la. D’entrada diu que la qüestió 
de la jornada continuada no és un tema tan simple ni senzill tal com es desprèn de la moció, 
perquè hi ha molts elements a valorar abans de determinar si realment s’ha d’implementar als 
centres educatius. Segueix dient que, per altra banda, la moció parla de centres educatius en 
general, quan tos sabem que no es poden incloure les etapes infantil ni secundària, tot i que es 
cert que hi ha unes plataformes de jornades continuades des de l’any 2007 impulsant mesures 
per tal que els centres de primària puguin triar quina modalitat horària volen, la partida o 
continuada. Explica que la continuada implica fer els horaris de classe fins a les 14:00 hores 
movent l’hora del menjador de les 12:00 a les 14:30 aproximadament, i que el pla pilot que s’ha 
fet a Catalunya, amb unes 25 escoles aproximadament, no ha obtingut unes conclusions clares 
ni que hagin determinat que aquesta jornada continuada pugui ser exitosa des de un punt de 
vista pedagògic, ni fins i tot de millora de resultats acadèmics. 

Segueix dient que des de Movem Vacarisses recolzen que la jornada continuada pot afavorir la 
conciliació familiar, guanyar temps amb els nostres fills i filles però no es pot obviar que ha 
d’anar acompanyat d’una conciliació laboral, sinó no té cap tipus d’avantatge. A més a més        
aquesta lliure elecció de centres educatius pot crear una segregació, és a dir, un perfil de 
famílies que vagin a un tipus de jornada i un altre perfil que vagi a l’altra tipus de jornada. 
També comenta que el servei de menjador podria desaparèixer o bé patir un increment de 
preus, perquè hi hauria una disminució d’alumnat que utilitzés el servei i tenint en compte que 
el menjador fa una funció social molt important, tots coneixen les beques de menjador que 
possibiliten que els infants de les famílies vulnerables puguin tenir almenys un àpat al dia 
saludable i equilibrat, per tant els preocupa l’afectació que podria tenir. 

Per acabar, diu que aquest canvi afectaria moltes coses que s’han de tenir en compte, per 
exemple també les extraescolars, que òbviament podrien disminuir i posar en perill. Diu que el 
que sí demanarien és que la Generalitat els faciliti els resultats clars de les experiències del pla 
pilot per poder seguir preparant aquesta possibilitat de la jornada continuada i, si en el cas que 
aquests resultats fossin favorables demanarien que s’apliqués a tots els centres públics i 
concertats de primària per tal de no crear aquell factor de segregació que comentava abans. 

 

Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que estan d’acord amb l’exposició de motius de la moció 
però no entenen la petició, doncs diu que ja existeixen mecanismes per tal que un centre pugui 
decidir un horari intensiu, es tracta del Consell Escolar, en el que hi ha representada tota la 
comunitat educativa, pares, mestres i personal no docent i és a través dels representants de les 
AMPA que se’ls ha de fer arribar la petició, almenys aquesta és la manera més democràtica de 
demanar-ho i que té més sentit amb l’autonomia dels centres. Afegeix que el Departament ha 
de donar el vist i plau, però que sempre té molt en compte el criteri dels pares, és per això que 
s’abstindran. 

 

El Sr. Serna diu que es tracta d’un tema molt debatut des de fa molt temps i creuen que els 
acords de la moció son sobradament explicatius com per votar-ho en contra,  i és per tot això 
que hi votaran a favor. 

 

Intervé el Sr. Gibert qui diu que coincideixen molt plenament amb el que ha comentat la Sra. 
Fuster, doncs per una banda es tracta d’una moció que explicita molt poc com es vol fer, i per 
l’altra banda, fa uns anys, quan ells governaven i ell era regidor d’ensenyament, hi va haver un 
intens debat sobre la jornada continuada per què hi havia una part de pares i mares que creien 
que era una bona opció i, evidentment es va portar als Consell Escolars que son els òrgans de 
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decisió de tots els centres i a més es va debatre al Consell Escolar Municipal i es van 
organitzar conferències amb persones expertes en sociologia i altres àmbits. Explica que en 
concret, va venir un sociòleg molt reconegut i els va fer una explicació dels pros i els contres 
que pot tenir aquesta jornada intensiva, prioritzant sempre la vessant pedagògica i no de les 
necessitats que es puguin tenir coma família, però tampoc es va arribar a una conclusió del que 
era millor, doncs té avantatges i inconvenients com els que ha esmentat la Sra. Fuster, el 
menjador, les activitats extraescolars... 

A banda de tot això diu que creuen que una moció d’aquest tipus no la poden presentar el 
polítics, sinó que primer s’ha de debatre als centres escolars i després s’ha de traslladar al 
consell escolar municipal ,que és l’òrgan on s’han de debatre, i si hi ha un consens per part de 
tots els centres educatius i de tota la comunicat educativa que forma part del Consell Escolar, 
es pot plantejar la possibilitat al departament d’Educació de la Generalitat. Per acabar diu que 
s’abstindran perquè creuen que no està ben plantejada ni és el lloc on plantejar-la sense haver 
passat primer pels Consell Escolars. 

Pren la paraula la Sra. Moral, qui, en línia amb el que han dit ja alguns regidors , creuen que no 
és el lloc on s’ha de presentar una moció com aquesta,  i és per això que la votaran en contra,  
però vol emplaçar-la a que es traslladi aquest debat a la comunitat educativa, al Consell 
Escolar Municipal que en breu es reunirà i,  del que en surti,  traslladar-ho als Consell Escolars 
de cada centre educatiu i al Consell Escolar de Catalunya. Explica que son diversos els estudis 
que evidencien que, amb el tancament dels centres educatius per la tarda, s’accentuarien les 
desigualtats educatives i perjudicarien especialment els alumnes  més desafavorits,  i només 
per això ja li votarien en contra. Per a més, el tema de la jornada escolar va molt més enllà, 
s’ha de buscar l’horari saludable, el que situa a l’alumne al centre de les decisions, de la seva 
salut i benestar i com pot aprendre més i millor. Afegeix que segons aquest raonament el 
mateix Col·legi de Pediatres diu que,  per tenir una bona salut física, emocional i un bon 
rendiment acadèmic han de fer un descans i un àpat calent no més enllà de les dues, doncs 
s’ha demostrat que uns horaris saludables des del punt de vista físic, psíquic i emocional 
contribueixen a la motivació i disposició per a un òptim aprenentatge de qualsevol infant,  i per 
contra no existeixen evidències ni en la recerca ni en l’experiència d’altres sistemes educatius 
en que la jornada continuada millori el rendiment acadèmic ni serveixi per millorar la motivació i 
la disposició per  a un bon aprenentatge. La Sra. Moral explica que a les proves Pisa, que 
regulen els resultats acadèmics,  es pot veure que en aquelles comunitats on s’ha implementat 
la jornada continuada els resultats son molt baixos, per exemple a les Canàries, que va ser la 
primera comunitat on es va implementar la jornada continuada, i és l’última de la llista en les 
proves i Andalusia, que va ser la segona comunitat,  té 462 punts i està per sota de la mitjana 
espanyola que és de 481. 

Per acabar la Sra. Moral diu que es tracta d’un debat que va molt més enllà de la moció tal i 
com està plantejada, s’ha de fer un procés de reflexió per part de tota la comunitat educativa i 
aquest no és el lloc per fer-ho, sinó els Consells Escolars dels centres, el Consell Escolar 
Municipal i el Consell Escolar de Catalunya, que ja fa un temps que hi treballa i entenen que la 
pausa del migdia és necessària i que potser no ha de ser tan llarga, però que ha d’existir, i el 
canvi ha de ser global i sempre centrar-lo en l’interès de l’infant i el seu benestar físic, 
psicològic i emocional, per aprendre més i millor. Li demana a la Sra. Muñoz que deixi la moció 
sobre de la taula i que la traslladin al Consell Escolar Municipal que és on s’hauria de debatre. 

Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que porten molts anys amb Consells Escolars debatent el 
tema, ella mateixa va estar en una taula al començament d’aquesta demanda i veu que 
després de 13 anys no han avançat en res. Per acabar diu que encara que no s’aprovi prefereix 
que es voti. 
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El Sr. Alcalde recorda que el mateix debat el van tenir fa uns sis o set anys i en aquell moment 
la majoria de la comunitat educativa va decidir que no volien la jornada continuada a 
Vacarisses. 

La Sra. Moral torna a dir a la Sra. Muñoz que el 16 de novembre tenen el Consell Escolar 
Municipal i si ella vol poden incloure-ho a l’ordre del dia i es pot tornar a debatre. 

La Sra. Muñoz diu que li sembla bé però que de totes maneres vol que es voti ara. 

Sotmesa a votació NO s’aprova amb el següent resultat: 

 

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

A FAVOR x   x   

EN CONTRA                          x 

ABSTENCIONS  x x  x        

 

 

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 21 i 28 DE SETEMBRE DE 2020, I EL 5 i 13 D’OCTUBRE 
DE 2020. 

          Es dona compte de les actes de les sessions relacionades de les quals s’ha fet entrega 
de la minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 

3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 286/2020, de 30/09/2020, al 320/2020, de 
21/10/2020), (Obres i Serveis, del 28/2020, de 14/10/2020, al 30/2020, de 13/10/2020), 
(Urbanisme, del 86/2020, de 22/09/2020, al 94/2020, de 19/10/2020), (Promoció 
Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, el 8/2020, de 22/10/2020), (Esports, del 
15/2020, de 21/09/2020, al 18/2020, de 22/10/2020), (Educació, del 27/2020, de 
28/09/2020, al 28/2020, de 02/10/2020), (Acció Social, del 59/2020, de 01/10/2020, al 
71/2020, de 20/10/2020), (Participació Ciutadana i Transparència, el 9/2020, de 
13/10/2020), (Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, el 10/2020, de 
28/09/2020). 

 

Es dona compte dels decrets relacionats. 

 

3.3.-  DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
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3.4.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DICTATS AMB MOTIU DE LA 
COVID19. 

- DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 296/2020, DE 30 DE SETEMBRE, DE CELEBRACIÓ 
DELS ÒRGANS COL.LEGIATS PER VIDEOCONFERÈNCIA (COMISSIONS 
INFORMATIVES-JUNTA PORTAVEUS-PLE-JUNTA GOVERN LOCAL). 

 

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. 

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 es dictà 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. La Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, prorroga i modifica mesures especials 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya. Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les 
persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol 
activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquests 
territoris. Aquesta resolució entrà en vigor el 26 de setembre de 2020 i la seva durada 
s'estableix en un termini de 15 dies. En aquest sentit, es prohibeixen les trobades i reunions de 
més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. 
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 Atès que s’han habilitat els recursos tecnològics necessaris, per tal que s’operi amb un nou 
model no presencial a la Casa Consistorial per a la celebració de les sessions dels òrgans 
col.legiats d’aquesta Corporació, amb plenes garanties pels seus membres participants. 

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 mentre duri 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 dels 
òrgans col.legiats d’aquest Ajuntament (Plens, Juntes de Portaveus, Comissions 
Informatives  i Juntes de Govern Local,  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 les sessions plenàries, 
llevat les excepcionalitats que preveu la Llei , se’n faci  la retransmissió  en directe. 

TERCER.-   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 TERCER 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. 
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- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 

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

Article quart. Morositat de les administracions públiques. 

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 

2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 

3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 

4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 

Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis   

previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessàriament 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 3er  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, 5 d’octubre  de 2020 

 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
4.1.- MANIFEST COMMEMORATIU DE L’1 OCTUBRE 
 
L’1 d’octubre de 2017 quedarà marcat per sempre en la història del nostre poble. Un dia en el 
que vàrem assaborir la victòria de la democràcia, les urnes i de la llibertat, però també la tristor i 
el dolor de la repressió, la injustícia i la impotència davant els cops i els intents fallits de 
silenciar la veu del poble. 

Des de llavors, cada 1 d’octubre commemorem l’esforç anònim de milers de voluntàries i 
voluntaris qui, amb la seva tenacitat, il·lusió, esperança i compromís, varen fer que les urnes hi 
fossin perquè tothom tingués l’oportunitat de votar, de forma lliure, pacífica i cívica, sobre el 
futur del seu país. 

Davant d’això, la resposta de l’Estat Espanyol va arribar en forma de persecució judicial, no 
política, de policia i guàrdia civil, no de diàleg, de presó, enlloc de respecte, i d’un “a por ellos” 
animat des del mateix cap d’Estat. 

Els veïns i veïnes de tots els pobles i ciutats de Catalunya ens guanyem el dret, cada dia, de 
decidir sobre la nostra comunitat, des del més quotidià fins al més trascendental, des d’allò més 
proper fins al més global. La democràcia, la justícia social i la llibertat són els fonaments de la 
societat i els poders públics els han de garantir. 

L’estat espanyol lluny de permetre a tota la població catalana que pugui decidir el seu futur 
polític, sigui quin sigui, segueix exercint la repressió perseguint a ciutadans en funció de la seva 
ideologia, negant drets bàsics i elementals en el si d’una democràcia desenvolupada i utilitzant 
els poders policials i judicials com a elements polítics i ideològics per coartar drets i llibertats. 

Avui hem de seguir denunciant la persecució judicial dels i les electes locals que van permetre 
que als seus pobles, viles i ciutats s’exercís la democràcia. I avui hem d’exigir la llibertat de les 
preses i els presos i el retorn de les exiliades i exiliats i que tres anys després segueixen patint 
la repressió de l’estat espanyol.  I hem de seguir també donant tot el nostre suport a totes les 
persones pendents de causes judicials obertes amb un ànim de venjança i no de justícia. 

L’1 d’octubre, com també ho va ser el 9N, és la viva demostració d’una societat pacífica, 
democràtica i determinada exercint el seu legítim dret a decidir. Vam defensar les urnes, els 
col·legis electorals i, per sobre de tot, la democràcia. Cap cop de porra, cap agressió ni 
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intimidació va poder aturar un tsunami democràtic que, per vergonya de l’estat espanyol, va 
donar la volta al món demostrant arreu que la via pacífica i democràtica és el nostre camí. 

I el 3 d’octubre els carrers i places d’arreu del país tornaven a ser plens, amarats de la dignitat 
que van voler manllevar-nos el dia 1. Centenars de milers de persones es conjuraven als 
carrers per rebutjar la violència policial de l’estat i per reclamar una solució pacífica i 
democràtica.  

Avui, 3 anys després, tornem a alçar la veu per dir ben alt i ben clar que la resposta és més 
democràcia, més justícia i més llibertat, ja que només així podrem canalitzar políticament la 
voluntat, sigui quina sigui, de tot un poble, que lliure i determinat, es guanya cada dia el dret a 
parlar, a votar, i a decidir. 

Per tot això, recordem l’1 d’octubre i el 3 d’octubre com a dates d’especial valor social, polític, 
històric i democràtic. No ens aturaran: ens reafirmem en el nostre insubornable compromís 
pacífic i democràtic amb les urnes i, evidentment, amb el poble de Catalunya. 

Visca Catalunya! 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per informar que han inclòs als informes de presidència el 
manifest commemoratiu de l’1 d’octubre que es va llegir davant de l’ajuntament amb més de 
150 persones, el mateix dia 1, quan feia 3 anys d’aquell dia mític per Catalunya. 
 
Per altra banda informa que l’atur va baixar en 17 persones el mes de setembre i es situen en 
una taxa del 14,2 %, mig punt per sobre del Vallès occidental i un punt per sobre de la mitjana 
de Catalunya. 
 
També informa que van fer una reunió en la que entre d’altres coses van parlar de l’abocador i 
que finalment tenen els dos informes que els faran arribar i convocaran una reunió tal i com van 
quedar per poder debatre la moció que els demanaven des de l’entitat Prou Pudors, de que 
aquesta sigui l’última ampliació de Coll Cardús. Segueix explicant que des de l’Agència 
Catalana de Residus, el seu director el Sr. Josep Maria Tost, els ha adreçat una carta on els 
diuen literalment 
“em plau posar-te en coneixement que la modificació de l’autorització ambiental que s’ha dut a 
terme al dipòsit controlat de Coll Cardús  respecte aquesta activitat, aquesta modificació permet 
una capacitat addicional de 500.000 tones de residus que, amb l’entrada de residus que 
provindran del CTR de Vacarisses de 90 a 100.000 tones anuals, suposa una vida útil màxima 
de 5 anys” 
 
El Sr. Alcalde explica que el fet de que s’allargui a 5 anys que ja era el temps original és perquè 
el tràmit administratiu ha suposat un cert retràs pel fet que s’han hagut de demanar 
informacions addicionals al promotor.  
També afegeix que ja tenen l’informe per part del tècnic municipal que el Sr. Boada els va 
demanar amb el motiu pel qual el recompte es feia per tones i no en metres cúbics. Diu que ja 
els farà arribar l’informe però els avança que, segons el tècnic, per les administracions 
implicades és molt millor fixar la vida útil en tones atès que és molt més fàcil de controlar, 
perquè només cal sumar els pesos de les entrades. 
 
A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora de Sanitat per tal que els informi de 
les últimes mesures a prendre per lluitar contra la Covid. 
 
La Sra. Serra diu que segurament la majoria ja n’estan informats, doncs estan en una situació 
complicada, només vol aclarir els punts més importats sobretot a nivell de mobilitat. Informa 
que queda restringida l’entrada i sortida de Catalunya, i els caps de setmana l’entrada i sortida 
del propi municipi, en la franja que va des de les sis del matí de divendres a les sis del matí de 
dilluns. Afegeix que es segueix mantenint el toc de queda, els grups de sis persones i es 
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tancaran instal·lacions esportives i culturals. També es manté el tancament de l’hostaleria, es 
redueix l’aforament en la resta d’establiments i s’amplia una hora al vespre per poder tornar a 
casa fins a les onze. Segueix dient que son mesures dràstiques però necessàries per reduir el 
nombre de casos de Covid, doncs hi ha molts hospitals on el nombre de pacients a l’UCI és 
molt elevat. 
 
Per acabar el Sr. Alcalde vol fer una reflexió sobre el que va passar ahir, una nova acció de 
l’estat espanyol contra l’independentisme que des d’aquí volen criticar i censurar, doncs 
aquesta no és la manera, sinó que la manera és seient a parlar com a persones adultes i no 
reprimint d’aquesta manera, evidentment demanen la llibertat per tots els detinguts. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Intervé la Sara. Muñoz per dir que no faran cap prec ni cap pregunta.  
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui respecte els fets d’ahir diu que ella no faria el titular com a 
una acció de l’estat espanyol contra l’independentisme, sinó en tot cas de les actuacions 
judicials contra l’independentisme, aquesta seria l’apreciació més ajustada perquè a vegades el 
que volen és simplificar o orientar les coses cap a una banda, però tots saben que ha estat una   
actuació del poder judicial, del jutge d’instrucció i que és una operació que porta molt temps, 
des de que es va iniciar el procés, per tant no es tracta de l’estat espanyol directament. 
 
En relació als confinaments de les escoles pregunta si s’està tenint en compte les necessitats 
de les famílies respecte als recursos necessaris pel seguiment de les classes de l’alumnat 
afectat. 
Respecte a l’abocador diu que tenen pendent que els facin arribar la informació tècnica o una 
reunió amb el tècnic, i explica que a la reunió que van tenir des de Movem van insistir molt en 
tenir l’aval tècnic amb algunes de les qüestions que es plantejaven a la moció. 
Per altra banda, adreçant-se al regidor de Medi Ambient, li pregunta si s’estan seguint les 
mesures correctores que es van comprometre tant el CTR com l’abocador. 
També adreçant-se al regidor d’Obres i Serveis li demana que els informi de l’inici de les obres  
de La Creu, de l’estudi de reparcel·lació del Ventaiol i de l’estat del pou de Torreblanca. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui,, en relació als confinaments dels grups escolars, diu que 
acostumen a ser només d’una setmana perquè normalment agafen el cap de setmana per mig. 
Informa que és l’escola la que fa el seguiment i la que els informarà en el cas de que detectin 
alguna necessitat concreta amb alumnes que puguin tenir determinades dificultats. 
 
La Sra. Fuster diu que pel que entén encara no els han fet arribar cap tipus de situació que 
hagin pogut detectar. 
 
Intervé la Sra. Moral per dir que les direccions ja saben que si hi ha algun problema de 
connectivitat o aparells els ho poden fer arribar, però de moment no hi ha hagut cap necessitat. 
Afegeix que pel que fa al menjador, els alumnes que estan becats tenen la possibilitat de 
recollir el menjar a l’escola. 
Pren la paraula la Sra. Serra qui explica que s’ha establert un protocol amb l’empresa del 
menjador pels casos de confinament i tenen l’opció de recollir  el menjar a l’escola i en 
situacions familiars més complicades també els hi poden portar. 
 
En resposta a  la Sra. Fuster i en relació al pou de Torreblanca el Sr. Casas diu que estan 
esperant que Endesa els informi de la instal·lació de l’escomesa elèctrica per tal de poder 
posar-lo en marxa, i informa que parlant amb d’altres municipis han sabut que també si estan 
trobant i tenen l’exemple amb ADIF amb les obres que ha fet a Can Serra, que encara estan 
esperant l’escomesa de Can Serra per poder posar en marxa els ascensors. 
Pel que fa a les mesures correctores de l’abocador el Sr. Casas diu que l’enginyer que treballa 
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per l’ajuntament va fer una visita la setmana passada per tal de fer el seguiment i comprovar si 
van complint les mesures a les que es van comprometre. 
En relació a les obres del Ventaiol, diu que tal com els va informar estan acabant de fer els 
plecs per fer la contractació de l’empresa que realitzarà el treball de reparcel·lació i adaptació 
del projecte d’urbanització.  
De les obres de La Creu diu que hi ha hagut algun problema amb les al·legacions, donar 
resposta i aplicar-ho al projecte d’urbanització, i esperen que en breu es pugui solventar per tal 
que puguin començar a treballar-hi. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que realment és una vergonya el que està passant amb Endesa i 
que Renfe porti 5 o 6 mesos esperant la connexió per posar en marxa els ascensors demostra 
com anem, i com van moltes coses d’aquest país.  
Adreçant-se a la Sra. Fuster li aclareix que el poder judicial forma part de l’estat espanyol, 
doncs els estats moderns es sustenten sobre tres pilars i un d’ells és el poder judicial, que a 
l’estat espanyol és un dels més polititzats d’Europa. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui, en relació als leds, pregunta quines urbanitzacions estan 
pendents de que es faci el canvi a leds.  
Per altra banda, en relació al confinament perimetral del cap de setmana, pregunta si han pogut 
preveure alguna cosa i si hi ha algun comerç de Vacarisses afectat pel tancament. 
La Sra. Serra respon que tots els comerços de Vacarisses podran seguir oberts però amb les 
restriccions d’aforament d’un 30% de capacitat, el que significa que pràcticament només hi pot 
haver una o dues persones dins,  i la resta s’han d’esperar fora mantenint la distància de 
seguretat. 
 
En relació a l’instal·lació de leds, el Sr. Alcalde explica que, després de fer els Caus i el Palà, 
quedarà la part de dalt de Can Serra, Torreblanca II i hauran de prendre la decisió sobre si 
canvien els del nucli o no, que ja tenen un baix consum, doncs ja s’havien canviat i caldrà 
valorar si l’estalvi valdria la pena per fer la inversió o no. 
 
Torna a intervenir la Sra. Serra qui, en relació al confinament perimetral, respon que es faran 
controls a les carreteres, als accessos i qui s’hagi de moure haurà de justificar que es tracta per 
una de les causes permeses. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui comença preguntant per l’actuació que s’ha fet a la vorera de la 
carretera d’Olesa. 
Per altra banda pregunta per les al·legacions de La Creu, si s’han contestat totes i si tenen 
previst fer la licitació imminentment. 
També pregunta per l’asfalt del Ventaiol, si han acabat tots els carrers. 
Explica que a la Carena Llarga es va fer una rasa per a la canonada de portada d’aigua al 
dipòsit de Torreblanca, la qual va provocar un esfondrament,  i pregunta si s’ha reclamat a la 
companyia la seva reparació. 
 
En relació a l’abocador, el Sr. Serna diu que esperen tenir aviat una reunió amb el tècnic de 
Medi Ambient de l’ajuntament. Pregunta si ja tenen prevista la data de la convocatòria de la 
comissió de seguiment de l’abocador i si han pogut parlar amb el Sr. Griñó per tal que hi 
assisteixi. Per acabar pregunta al Sr. Alcalde si ha pogut preguntar al tècnic de Medi Ambient si 
les al·legacions s’han integrat dins de la modificació substancial, tal com volia fer-ho el tècnic, 
abans de l’autorització ambiental. 
 
Pel que fa a l’abocador el Sr. Alcalde respon que primer s’han de tornar a reunir ells pel tema 
de la moció i fer-los arribat tots els documents i, un cop això fet, convocaran la comissió de 
seguiment de l’abocador. Explica que el Sr. Tost sí que ha dit que vindrà a la reunió ,però el Sr. 
Griñó de moment no ha contestat tot i estat convidat. En relació a les al·legacions explica que 
es van fer unes al·legacions per part del tècnic de l’ajuntament que es van incorporar i van 
millorar molt el text final, però ara no recorda quines van ser i pregunta al Sr.Secretari si ell se’n 
recorda. 
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Intervé el Sr. Secretari per aclarir que eren al·legacions molt tècniques, que van ser estimades i 
incorporades a l’autorització ambiental. Diu que moltes eren mesures restrictives pel que fa a 
les emissions a l’atmosfera, de control, detector d’olors i vector d’emissions.  
 
El Sr.Serna pregunta si es van incorporar totes. 
 
El Sr. Secretari respon que ara no recorda si van ser totes però que li pot fer arribar el 
document d’autorització ambiental, igual que li va enviar al Sr. Boada. 
 
El Sr. Serna diu que sí que agrairia que li enviessin. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a l’actuació de la carretera d’Olesa, respon que 
encara no s’ha acabat i per això només s’han fet alguns trams, però es farà tota sencera. 
 
En relació a l’asfalt del Ventaiol diu que la partida econòmica que havien previst per aquest any 
preveia aquests 3 carrers, i ara estan valorant  incloure algun altre carrer als pressupostos de 
l’any vinent. 
 
Pel que fa a l’esfondrament degut a la rasa de la canonada el Sr. Casas diu que no en tenia 
coneixement i que en pren nota. 
 
El Sr. Serna diu que fa uns 4 o 5 mesos que li va dir i pensava que s’havia endarrerit per tot el 
tema del Covid,  però ara ja volia saber si s’ha fet la gestió o no. 
 
En relació a les al·legacions de La Creu el Sr. Casas diu que es van responent i que un cop 
tenen totes les respostes es comunica a tots els veïns alhora. Segueix dient que, tal com li ha 
dit a la Sra. Fuster, hi ha hagut en endarreriment per qüestions tècniques i esperen que en breu 
es pugui solventar i donar resposta a totes les al·legacions. Per acabar diu que quan tinguin tot 
això intentaran reunir-se amb els representants dels veïns per informar-los de la situació, i 
preguntar com poden estar els veïns per afrontar una urbanització, doncs donades les 
circumstàncies pot ser una mica complicat. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui pregunta si podrien tenir una reunió amb el tècnic de Medi 
Ambient. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí, que el dia de la reunió hi assistirà el tècnic. 
 
Intervé el Sr. Boada qui, abans de res, diu que els regidors que estan fent la sessió des de 
l’ajuntament tenen un so molt deficient i demana que ho solucionin. 
En relació a l’autorització ambiental explica que ell la va demanar per saber què s’havia 
concedit a l’empresa, i diu que a les pàgines 5 i 6 queda molt clar les tones que hi ha, i en cap 
moment parla de 500,000 m³, sinó que diu que les tones de resta de residus son 440.800 
tones, i això és el que es va autoritzar, i a part dona unes 200.000 tones de les cel·les 
d’inertitzats, 160 que en tenia la nova cel.la més 44 de l’altra. Per tant, pregunta d’on surten 
aquestes 500,000 tones que diu el Sr. Tost que hi ha segons l’informe. 
Per altra banda diu que també queda molt clar les tones màximes que es podran tirar a l’any, 
que son 150,000 ,  i que estan equiparant m³ i tona. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que és cert que a l’autorització apareixen 440,000 tones i 
que es parla de 500,000, per tant creu que es deu tractar d’un arrodoniment i que ja ho 
consultarà. Pel que fa a que es parli de tones o m³ diu que ja ho van parlar a la reunió, que la 
manera més fàcil de controlar les entrades a l’abocador era fer-ho en tones, i li recorda que va 
ser ell mateix qui va començar  a parlar de tones. Afegeix que li faran arribar l’informe del tècnic 
en el qual s’especifica que es fa en tones perquè és la manera més fàcil pel càlcul. 
Explica que les 150,000 tones que diu la llicència estan calculades amb la capacitat màxima del 
CTR, però actualment en surten unes 110,000 aproximadament, però entre aquest any i l’any 
vinent hi ha alguns municipis com Ullastrell, Palau, Rellinars, Sant Llorens Savall, Polinyà i 



28 

 

Viladecavalls, que començaran a fer el porta a porta i, per tant, entén que hi haurà menys 
residus que entraran al CTR i no s’arribarà a les 150,000 tn. Afegeix que a ningú se li escapa 
que el que no farà el Consorci de Residus del Vallès Occidental és complicar-se la vida abans 
d’hora i, per tant, no permetran que s’entrin tones de fora ,sinó l’abocador es podria tancar en 3 
anys. Explica que el Sr. Tost ja els va dir que hi ha com un acord tàcit entre l’Agència Catalana 
de Residus i el Consorci de Residus del Vallès pel qual les tones sortirien del CTR,  i així no 
s’ha d’anar a buscar un altre abocador durant aquest temps. 
 
El Sr. Boada demana al Sr. Alcalde que miri les pàgines 6 i 7 de l’autorització ambiental i sumi 
les tones que apareixen i els m³, doncs a la pàgina 6 diu 440,800 tones i a l’altra pàgina posa 
cel.la de residus 365,782 més el filtre verd 175,019 que suma 440,800, per tant torna a dir que 
no sap d’on surten els 500,000 m³. 
 
El Sr. Alcalde respon que la distribució dels volums és la següent: cel.la de residus 365,782 m³, 
el filtre verd 75.000  la cel.la d’estabilitzats actual 49,850 i la nova cel.la d’estabilitzats 150.294. 
Explica que abans les tones es comptaven a 1,2 el m³. 
 
El Sr. Boada diu que la suma de 365.782 més 75.019 fa 440,801 m³ o tones i que una cosa son 
els inertitzats i l’altra els residus. 
 
El Sr. Alcalde diu que, sigui com sigui, al que han de fer cas és a la llicència ambiental, i que el 
que li ha enviat el Sr.Tost  diu «aquesta modificació permet una capacitat addicional de 
500.000 tones de residus», per tant entén que deu barrejar una cosa amb l’altra. 
 
El Sr. Boada diu que no li agraden les ambigüitats. 
 
El Sr. Alcalde respon que la llicència ambiental diu el que diu, i segons els números només 
quadra sumant la cel.la de residus amb el filtre verd i la cel.la d’ estabilitzats actual i que 
donarien aquestes 500.000 tones. Sí que és cert que la llicència ambiental diu una cosa i el Sr. 
Tost n’ha dit una altra i ja li demanaran explicacions, però no per això ha de carregar-ho contra 
ell ni contra l’ajuntament. 
 
El Sr. Boada diu que va ser el Sr. Alcalde qui va entrar la moció amb aquestes quantitats i que 
ell ja li va preguntar d’on sortien les tones i com es transformaven, i ara veu la llicència que diu 
que les tones son 440 i no 500, perquè no han de tenir en compte els inertitzats  doncs si els 
sumen amb els 440 i els 150 dona més de 500.000. Per acabar demana que tinguin més rigor 
amb les dades. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que  de la única manera que surten les 500.000 tones son amb la 
cel.la de residus de 365.000, més el filtre verd 75.000 més la cel.la d’estabilitzats actual 50.000 
i a part quedaria la nova cel.la d’estabilitzats amb les 150.000 tones. 
 
El Sr. Boada diu que no es poden barrejar els inertitzats amb la resta perquè sinó el total farien 
640.000, perquè també hi ha els inertitzats de l’altra cel.la. Explica que els inertitzats els 
separen perquè quan tanquin l’abocador , la cel.la d’inertitzats podrà seguir, i el que es tancarà 
primer serà la cel.la de residus normals més el filtre verd , que son els residus del CTR o de 
fora. Torna a dir que ell segueix sense saber d’on surten els 500.000 i vol saber-ho.  
 
El Sr. Alcalde respon que a la reunió hi haurà el tècnic i li poda preguntar.  
 
El Sr. Gibert demana la paraula per preguntar quines mesures a nivell de control de cap de 
setmana duran a terme en relació a les restriccions de mobilitat imposades per la Generalitat i 
si reforçaran els efectius policials per tal de fer un control més acurat. 
Per altra banda pregunta com va la problemàtica amb els okupes, doncs han vist algunes 
pancartes pel municipi  dels veïns molestos per la situació i per tant volen saber quines 
actuacions s’estan fent des de l’ajuntament i per part dels Mossos. 
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També comenta que temps enrere van demanar que el CAP de Vacarisses fos el referent de la 
zona  i els van dir que farien algunes gestions amb el Departament de Salut per aconseguir-ho i 
voldrien saber com estan aquestes negociacions. 
 
Per acabar pregunta si tenen un nou abocador a Vacarisses, doncs anant a Olesa es va trobar 
un camió que portava un contenidor amb residus i va entrar a la pedrera, per tant volen saber si 
en tenien coneixement i si s’està controlant d’alguna manera. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació als efectius policials, diu que no tenen previst 
posar.ne més per controlar si hi ha persones que venen a Vacarisses o no , perquè el que no 
poden fer és aturar a tothom, i a més pensen que si individualment hi ha una responsabilitat de 
les persones i es compleixen les normes no n’hauran d’aplicar més. Afegeix que ni que 
posessin 10 policies no es podrien controlar tots els accessos de Vacarisses, però que de totes 
maneres en faran un seguiment i demà mateix en parlaran amb el Cap de la Policia. Explica 
que ja se’n fan de seguiments i controls als llocs habituals on es concentren els joves, als bars i 
restaurants, que en bona mesura estan complint les restriccions. 
 
En relació als okupes, el Sr. Alcalde diu que les pancartes son la mostra del dret de les 
persones a expressar-se lliurement i que considera que, com ja ha dit altres vegades, s’ha de 
separar l’ocupació de l’ocupació delinqüencial, doncs son dues coses diferents. Afegeix que 
sempre que parlen d’ocupació parlen de Policia i d’okupes però no parlen dels bancs que son 
els que realment ens han portat a aquesta situació, i per tant estaria bé també que se’n parlés. 
Explica que no hi ha mes cases ocupades, sinó al contrari, alguna s’ha desocupat, i que saben 
que tenen algunes cases que generen alguns conflictes, però hi estan a sobre intentant parlar 
amb els bancs o els propietaris. 
En relació al CAP diu que des de el març està tot molt aturat i que sí que han començat a 
portar alguna cosa nova com la crioteràpia, i que els van agrair molt l’ampliació ,doncs per 
gestionar la situació generada pel Covid, si no hagués hagut aquesta ampliació ho haguessin 
passat francament malament. 
 
En relació a la pedrera diu que allà no s’hi ha començat a abocar res, per tant creu que potser 
era un camió que anava a buscar les escombraries de l’activitat que hi ha allà. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que allà el que hi ha és una planta de transferència, que li agradaria 
saber si està autoritzada o no, doncs sovint entren aquests contenidors VAO, aboquen i ho 
agafen altres camions. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja ho miraran doncs encara no han començat a fer res. 
 
El Sr. Boada diu que això fa anys que ho fan i ,per tant, si no estan autoritzats és il·legal,  i diu 
que només cal que segueixin el camió que porta els contenidors VAO i ja ho veuran. 
 
 
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,      EL SECRETARI, 
 

 

        Antoni Masana i Ubach               Joan Amengual i Tomé 
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