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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

Vacarisses, a 26 de novembre 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL DIA 29 

D’OCTUBRE DE 2020. 
 
Sotmesa  a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE D’ADHESIÓ A LA 

PRÒRROGA DEL  “II PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE“ DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL, PER AL PERÍODE  2016-2019. 

 
Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 24 de novembre de 2016, 
va acordar l’adhesió al “ II Pla de Polítiques de Gènere 2016-2019” del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental el dia 21 de 
juliol de 2016, per tal de disposar d’una eina que orienti les accions en matèria de polítiques de 
gènere d’aquest municipi. 
El Consell Comarcal del Vallès Occidental fou l’impulsor del procés d’elaboració del Pla,  amb 
la voluntat de donar suport als municipis de l’ABSS perquè s’hi pugui adherir 
 
Aquest Pla respon al compromís institucional davant la ciutadania per treballar en favor de la 
igualtat de dones i homes i d’incidir i transformar les diferents dimensions de la desigualtat que 
persisteixen a la nostra societat. 
 
Atès que l’esmentat Pla va vèncer i per part del Consell Comarcal s’està duent a terme la seva 
avaluació per tal d’elaborar el Pla de Polítiques de Gènere 2021-2024, coincidint amb el nou 
Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat, el qual també es publicarà el 
2021.  
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió ordinària celebrada en 
data 17 de setembre de 2020, acordà prorrogar el II Pla de polítiques de gènere del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 2016-2019 fins el 30 de juny de 2021. 
 
Vist que l’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, insta als ens locals de Catalunya a 
elaborar, aprovar, executar i avaluar plans d’igualtat. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones ,reunida el dia 18 de novembre de 
2020 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent  
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Adherir-nos a la pròrroga del “ II Pla de Polítiques de Gènere 2016-2019” del 

Consell Comarcal del Vallès Occidental fins el 30 de juny de 2021, aprovada pel 
Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental el dia 17 de setembre de 2020, per 
tal de continuar disposant d’una eina que orienti les accions en matèria de 
polítiques de gènere d’aquest municipi. 

 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Institut 

Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Carbó qui diu que, tal com van explicar a les comissions informatives, es 
tracta de la pròrroga del segon Pla de Polítiques de Gènere del Consell Comarcal que regirà 
mentre s’elabora el següent Pla de Polítiques de Gènere pel període 2021-2024. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE CORRECCIÓ 

D’ERRADA MATERIAL A LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA A L’ÀMBIT DEL NUCLI URBÀ, EIXAMPLE, 
TORREBLANCA I LA COMA”. 

 
En data 27.01.2015 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, (DOGC 
23.06.2015) Núm. expedient: 2012 / 049586 / B. 

En data 06.02.2006 la Junta de Govern Local va atorgar llicència per dur a terme les obres 
consistents en “Ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres” a la finca carrer Major 5 de 
Vacarisses. 

En data 12 de novembre de 2020, l’arquitecte redactor de la MPGO a l'àmbit del nucli urbà, 
Eixample, Torreblanca i la Coma, de Vacarisses, emet informe en què fa avinent que s’ha 
detectat una errada , en el Tom II de la “Modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma”,  que afecta el volum 
edificat situat al carrer Major núm. 5, de Vacarisses, i es correspon a la referència cadastral 
9969501DG0096N0001II. 

Emès per l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Vacarisses, en data 13 de novembre de 
2020, informe favorable a la correcció d’errada,  el qual és del contingut literal següent: 
 
 
“1.- Assumpte: 
“Correcció d’errada material de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a 
l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma (DOGC 23/06/2015)  Núm. expedient:  
2012 / 049586 / B.  
 
2.- Promotor, iniciativa i redactor 
La Correcció d’errada material és d’iniciativa pública, a tals efectes, el promotor, és 
l’Ajuntament de Vacarisses.   
El redactor és l’arquitecte Ricard A. Casademunt. 
 
3.-  Delimitació de l’àmbit. 
La Correcció d’errada material afecta pa parcel.la urbana situada al carrer Major núm. 5 de 
Vacarisses. Correspon a la referència cadastral 9969501DG0096N0001II.  
 
4.- Antecedents 
El planejament vigent al terme municipal de Vacarisses és el Pla General d’ordenació urbana, 
aprovat definitivament el 23.01.85 i publicat el 03.04.85, la revisió parcial del PGO, aprovada 
definitivament el 07.03.90 i publicada el 17.05.90, i el Text refós de les normes urbanístiques 
del PGO, aprovat el 18.05.05 i publicat el 06.09.05. 
 
En data 27.01.2015 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, (DOGC 
23.06.2015)  Núm. expedient:  2012 / 049586 / B. 
 
En data 06.02.2006 la Junta de Govern Local va atorgar llicència per dur a terme les obres  
consistents en “Ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres” a la finca carrer Major 5 de 
Vacarisses. Núm. d’expedient 31/2006, actuant com a promotor de la mateixa Tomàs Tormos i 
Rodó, segons projecte redactat per l’arquitecta Teresa Boada Centelles. 
 
5.- Marc legal aplicable 
L’actual sistema legal a Catalunya en matèria urbanística està conformat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques regula en l'article 109.2 la potestat de les administracions públiques de rectificar els 
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errors materials, de fet o aritmètics. El precepte indica que dita potestat es pot exercir en 
qualsevol moment i que es pot plantejar d’ofici o a instància de les persones interessades. 
D'altra banda, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya assenyala en l'article 74.2 que la competència per 
rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
6.- Planejament urbanístic vigent a l’àmbit 
A més del planejament general referit a l’apartat d’antecedents, a l’àmbit on es planteja la 
correcció d’errada material el planejament general vigent és la “Modificació puntual del Pla 
general d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma”. 
Aquest planejament no modifica la qualificació a la parcel.la referenciada, que era de Casc 
Antic (Clau 1).  
Sí que incorpora dins aquesta qualificació el paràmetre d’espai no edificable excepte en 
substitució de terres (NE*): aquesta zona permet l’aprofitament del subsol de l’espai no 
edificable sempre i quan el coronament del punt més alt de la coberta no superi un metre la 
rasant del terreny natural o rasant del vial que hi confronti. Aquesta determinació permet 
l’aprofitament del subsol per a aparcament. (art. 11, Llibre VI. Tom II). 
 
7.- Errada material. Justificació i descripció de la proposta de correcció. 
La Modificació puntual defineix un àmbit, entre els diversos sobre els quals actua, on es troba 
la parcel.la de referència. En concret es determina l’àmbit MPGO_a06_Castell, que abasta 
terrenys situats a l’entorn del Castell. A la Memòria d’ordenació (Llibre 2, Tom I, pag.2)  es 
relacionen els objectius d’aquest àmbit:  
 

 “Reconèixer l’estructura urbana i ordenació volumètrica de les edificacions existents a 
l’entorn del Castell. 

 Definir una ordenació volumètrica que garanteixi les visuals de l’edifici històric el mínim 
moviment topogràfic a l’entorn.  

 Protegir el pou existent i garantir el caràcter ambiental i paisatgístic del nucli històric.”. 
 
És responent a quests objectius que una part edificable de la parcel.la situada al carrer Major 
numero 5 es modifica, atorgant-li la condició de NE*, creada en la pròpia Modificació Puntual, 
per tal de preservar les vistes del Castell, ja que si s’edificava la parcel.la seguint el 
planejament vigent fins aleshores aquestes vistes quedarien afectades. 
 
També a la memòria d’ordenació (Llibre 2, Tom I, pag.6) La Modificació puntual en referència a 
aquesta parcel.la fa constar el següent: 
 
“Fixar la condició de NE*els sols situats davant de la parcel.la confrontant al Castell. Aquest 
paràmetre permet l’aprofitament del subsòl de l’espai no edificable sempre i quan el 
coronament del punt més alt de la coberta no superi un metre la rasant del terreny natural. 
Aquesta determinació permet l’aprofitament del subsol per a aparcament i es garanteix la visió 
del Castell des de la via pública. 
Totes les determinacions suposen la protecció dels sistemes públics i el manteniment del 
drets dels propietaris inclosos que no incrementen en cap cas el sostre i els aprofitaments 
assignats pel pla general.” 
 
Igualment la Memòria Informativa de la MPG (Llibre I, Tom II, pag.6) indica que  a l’àmbit 
MPGO_a06_Castell l’objecte de la Modificació és reconèixer la situació històrica de 
consolidació sense incrementar els aprofitaments assignats pel planejament vigent. 
Queda clara la voluntat de no afectar l’aprofitament corresponent a la parcel.la en qüestió. Per 
tant, ja a l’aprovació inicial de la Modificació al 2012, el plànol d’ordenació referia la clau 1, amb 
una alçada de planta baixa + 2 plantes pis.  
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Plànol d’Ordenació de l’edificació de la MPG aprovada inicialment  
 
 
No obstant, i aquí és on es produeix l’errada material, el plànol provisionalment aprovat feia 
constar una alçada de Planta baixa + 1 planta pis + Golfes, que ja no corresponia amb l’edifici 
efectivament construït i pel qual s’havia concedit la llicència a l’any 2006. 

 
Plànol d’Ordenació de l’edificació de la MPG aprovada provisionalment  
 
Tal com consta a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de la sessió de 
data 6 de novembre de 2014, del document de la Modificació puntual aprovat provisionalment,  
 
“1.5 Es fa constar que els canvis que el plànol O.03 “Ordenació de l’edificació” introdueix en 
l’àmbit del nucli antic, es produeixen en àmbits amb llicència municipal atorgada i sense que 
suposin cap increment de sostre.” 
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Queda clar, doncs, que la voluntat de la Modificació no era la reducció dels drets edificables de 
la parcel.la, sinó més aviat el reconeixement d’allò construït, segons llicència atorgada, i amb 
l’objectiu únic de preservar les vistes del Castell, objectiu que ja quedava acomplert amb 
l’esmentada condició de sòl NE* per a la part oest de parcel.la situada davant l’accés del 
Castell. L’edifici construït ja comptava amb Planta baixa + 2 Plantes pis, tota vegada que 
l’última planta pis constava a la documentació del projecte amb la nomenclatura de “planta 
sotacoberta” per la seva configuració física de coberta a dues aigües.  
 
En efecte, la llicència concedida correspon a un volum que si bé s’integra en la volumetria 

màxima de PB+PP+G, la segona planta correspon a un pis independent i, per tant, segregable 
de la resta del bloc. Aquesta condició de planta pis res té a veure amb la condició de de planta 
golfes. A més, no podria ser d’un altra forma ja que la normativa del Pla general vigent 
aleshores establia el següent per a la clau 1, Nucli antic en referència a l’alçada i a les golfes: 
 
Art. 79. 2:  Alçada reguladora.  
“... L’alçada reguladora en tot cas, no serà superior a 10,5 m., i no superarà PB+2, més golfes 
no habitables.” 
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Igualment les ordenances d’edificació del Pla General també estableixen en referència a les 
golfes el següent: 
 
Art. 172: 
“ 3. Per damunt de l’alçada reguladora màxima només es permetran: 

a) La coberta terminal de l’edifici, de pendent inferior al 30%, i l’inici en una línia 
horitzontal paral·lela als paràmetres exteriors de les façanes, a una alçada no 
superior a la reguladora màxima i vol màxim determinat per la sortida dels ràfecs. 
Les golfes que en resultin no seran habitables ni ocupables, a excepció d’aquells 
casos admesos específicament per les normes particulars de cada zona.  

 
Tal com es pot apreciar als plànols presentats per a l’obtenció de la llicència, la planta segona 
anomenada “planta sotacoberta” presenta una distribució que la fa part de l’habitatge i 
clarament ocupable i habitable. 
 
Aquesta errada en la Modificació puntual es basa, doncs, en una errònia interpretació de la 
documentació d’aquesta llicència, ja que si la voluntat era mantenir allò construït, al plànol 
d’ordenació hauria d’haver constat l’alçada de PB+2PP, que era el que en realitat existia i havia 
estat construït en base a una llicència correctament atorgada.  
 
Per a major justificació, si ens referim al tràmit municipal de la Modificació puntual, podem 
constatar que en els informes del document aprovat inicialment que es sol·licitaren als ens 
afectats per raó de les seves competències, no constava cap prescripció que fes referència a 
l’obligació de fer aquesta reducció d’alçada de l’edifici en qüestió.   
 
L’acord d’aprovació inicial va ser tramés per informe sectorial als organismes següents:  

- Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 

- Agència Catalana de l’Aigua. 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
- Subdirecció General de la Biodiversitat del DARPAMN. 
- Consorci Local Localret. 
- Ecologista en Acció a Catalunya. 
- DEPANA-Lliga per a la defensa del patrimoni natural. 
- ADENC-Associació per a la Defensa del patrimoni natural. 
- RENFE (ADIF) 
- FECSA-ENDESA 

De entre els informes rebuts, en data 10-11-2014 es va rebre informe del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, en sentit favorable a la proposta aprovada inicialment, 
abans de la errada material de la reducció d’alçada. En referència a l’àmbit que ens ocupa 
l’informe manifesta el següent: 
 

 
 
Igualment podem referir-nos a les 5 al·legacions presentades durant el període d’informació 
pública de la Modificació, on cap d’elles feia referència a quest extrem. 

- Al·legació 1: es referia a la finca del Camí del Viveret, 1. 
- Al·legació 2: es referia als núm. 54, 56 i 58 del carrer Manresa de la urbanització de 

Torreblanca I. 
-  Al·legació 3: es referia a la finca carrer Major nº 47. 
- Al·legació 4: es referia a dues finques del carrer dels Oms, núm 14 i núm 16. 
- Al·legació 5: es referia a la finca del carrer del Ginebrer núm.2 

 
Per tant es proposa la correcció d’aquest errada material al plànol “O-03 Ordenació de 
l’edificació. Nucli antic”, fent constar una alçada de PB+2PP a la parcel.la situada al carrer 
Major núm. 5. 
 



 

8 

 

Conclusió:  De conformitat amb tot allò exposat s’informa favorablement el document de 
“Correcció d’errada material de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a 
l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma” per a la tramitació que correspongui. 
 
Annex:  
Informe per a la correcció d’errada  material de la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma”.  Núm. 
expedient:  2012 / 049586 / B. Redactat en data 12 de novembre de 2020 per l’arquitecte 
Ricard Casademunt. 
 
Aquest informe incorpora els plànols d’ordenació de l’edificació O-03 en l’àmbit de l’errada 
material, tant el de planejament aprovat com la proposta de correcció.  “ 
 
 
Vist l’informe jurídic favorable, emès pel Secretari de l’Ajuntament, indicant que pel que fa a la 
correcció d’errades, l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu que les Administracions 
Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de les 
persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes. El 
precepte indica que dita potestat es pot exercir en qualsevol moment i que es pot plantejar 
d’ofici o a instància de les persones interessades. D'altra banda, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya assenyala en 
l'article 74.2 que la competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i 
les disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
Vist que el règim jurídic que li és d’aplicació i al qual s’ha de subjectar el procediment a seguir 
per a la correcció de l’errada material esmentada, ve determinat pel Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme , modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. (TRLU), el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'Urbanisme, el Planejament urbanístic municipal d’aplicació i ordenances 
municipals, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i la Llei  7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local . 
 
Vist que el Ple és l'òrgan competent per aprovar la correcció d’errades de l’instrument de 
planejament,  en virtut del que disposa l’article 22.2c de la Llei reguladora de les bases del 
règim local,  i per majoria absoluta de conformitat amb l’article 47.2.ll del mateix text legal. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida el dia 18 de novembre de 
2020  va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar la correcció d’errada material detectada a la Modificació puntual del Pla 

general d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la 
Coma (DOGC 23/06/2015) Núm. expedient: 2012 / 049586 / B, al plànol “O-03 
Ordenació de l’edificació. Nucli antic”, fent constar una alçada de PB+2PP a la 
parcel.la situada al carrer Major núm. 5  en lloc de PB+1+G. 

SEGON.-   Trametre la documentació de l’expedient, degudament diligenciada per Secretaria,  
en suport informàtic , complint amb els requeriments tècnics de l’Ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
per a la seva aprovació i posterior publicació. 

 
TERCER.-  Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de 

tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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QUART.-  Notificar el present acord a les persones interessades, en el termini màxim de 10 
dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la seva adopció, als efectes 
oportuns. 

 
Annex 
 
Correcció d’errada de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística a l'àmbit 
del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma a l’àmbit del nucli urbà de Vacarisses. 

En data de 18 de desembre  de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 98 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació amb la Modificació puntual del 
Pla general d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, 
de Vacarisses, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, pel que fa al Tom I “Modificacions que 
afecten sistemes d’espais lliures”;  i va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
general d'ordenació urbanística a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, de 
Vacarisses, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, pel que fa al Tom II “Modificacions que no 
afecten sistemes d’espais lliures”. 

Un cop transcorreguts gaire bé sis anys d’aquest acord, s’ha detectat una errada material en la 
determinació de les condicions d’edificació d’un dels volums consolidats del nucli urbà de les 
modificacions que no afecten sistemes d’espais lliures. Efectivament, les determinacions del 
Tom I fan referència a les modificacions que afecten zones verdes, mentre que el Tom II 
correspon a les que no es veuen afectades. 

L’errada objecte d’aquest expedient afecta el volum edificat situat al carrer Major nº 5 on el 
tom segon de la modificació  preveu el manteniment de la volumetria existent, però introdueix 
un nombre de plantes de PB+PP+G quan el volum existent disposa de dues plantes pis si bé la 
segona està enretirada i tipològicament podria encaixar-se amb una planta sotacoberta. 
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El document aprovat inicialment del setembre de 2012 estableix la condició d’edificable d’un 
volum de PB+2PP+G. La diferencia entre ambdues definicions del gàlib edificable prové d’una 
mala interpretació de la llicència concedida en data de sis de febrer de 2006. 

En efecte, la llicència concedida correspon a un volum que si bé s’integra en la volumetria 
màxima de PB+PP+G , la segona planta correspon a un pis independent i, per tant, segregable 
de la resta del bloc. Aquesta condició de planta pis res té a veure amb la condició de de planta 
golfes. Tal com es pot apreciar en els plànols de la llicència concedida, l’edifici disposa d’una 
planta que formalment s’entendria dins del gàlib de des plantes, no obstant la segona planta 
esdevé una diferenciada. Per tant, l’errada material consisteix en interpretar que el volum 
disposa d’una planta golfes quan en realitat te la condició de planta segona, en aquest sentit 
cal fer notar que el propi document estableix aquesta tipologia a l’article 11 de les NNUU , en 
tant es tracte d’una tipologia molt comuna al nucli de la població. 

 

        
Secció escala     Façana Ponent. 

  

Planta segona     Façana Sud 
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El PGO94 estableix una tipologia inadequada per l’entorn, la parcel·lació i les vistes del castell. 

El 
El document aprovat inicialment estableix una volumetria de PB+2PP+G. 

Les normes de la MPGO analitza les tipologies del nucli antic, i estableix les tipologies 
consolidades. En concret, estableix que : 

“El pla preveu el reconeixement de les tipologies històriques del nucli antic caracteritzades pels 
models següents: 
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Aquesta divisió tipològica és fàcilment apreciable en el nucli urbà consolidat, motivada, en 
bona part, per les exigències d’alçada de la pròpia normativa del PERI. 

Així mateix el plànol O3 d’ordenació de l’edificació fixa el front principal des d'on s'aplicarà 
l'arm en coherència amb el criteri del PERI de protecció de la imatge del nucli antic.” 

Normativament, el pla estableix a l’article 11 les tipologies edificatòries. 

Art.11 (NB) Zona de Nucli Antic (clau 1). 

 Correspon a les zones de nucli antic definides pel PGO i el PERI de nucli. Les alçades 
màximes, nombre de plantes i punt d’aplicació de l’arm venen definides pel quadre 
següent i les determinacions del plànol O3 Ordenació de l’edificació. 

 L'arm de cada parcel·la, s'aplicarà en el punt mig de la mateixa, en el front principal 
indicat en el plànol O3 Ordenació de l'edificació.  

 

S’incopora el paràmetre d’espai no edificable excepte en substitució de terres (NE*), 
Aquesta zona permet l’aprofitament del subsòl de l’espai no edificable sempre i quan el 
coronament del punt més alt de la coberta no superi un metre la rasant del terreny 
natural o rasant del vial que hi confronti. Aquesta determinació permet l’aprofitament 
del subsòl per a aparcament. 
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Per tot l’exposat, l’errada material detectada correspon únicament en la part gràfica del 
document en tant la condició de la volumetria que la MPGO aprovada preveu  mantenir és la 
de l’esquema 3 de l’article 11  i per tant caracteritzat per PB+2PP.  

 

Ricard A. Casademont 

Arquitecte redactor de la MPGO a l'àmbit del nucli urbà, Eixample, Torreblanca i la Coma, de 
Vacarisses. 

11 de novembre de 2020 
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Intervé el Sr. Casas qui explica que s’aprova una correcció d’un error que es va cometre a 
l’hora de fer el registre de la Modificació Puntual del Pla General en el seu moment. 
 
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      

 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ D’ÚS PER ESPAIS DE TREBALL A 

FAVOR DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va acordar la delegació en la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic del citat  Ajuntament. 
 
Per dur a terme les funcions encomanades, l’Ajuntament de Vacarisses està en disposició 
d’autoritzar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona l’ús de l'espai de 
treball, què està situat a la planta baixa, entrant a l’esquerra,  de la Casa Consistorial, carrer Pau 
Casals, núm. 17 de Vacarisses. 
 
Aquesta autorització compleix allò que estableixen els articles  92.1, 2, i 4) de la Llei 33/2003, del 3 
de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, l'art. 218.4 del Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’article 108, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i els articles 53 i següents del Reglament de patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, sobre les autoritzacions i la 
destinació dels béns públics. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER .-  Autoritzar , amb efectes en data 1 de gener de 2021 , l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’ús d'un espai de treball, situat a la 
planta baixa de la Casa Consistorial, que fa aproximadament uns 25,70 mts2, perquè 
hi dugui a terme la prestació del servei de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic de l'Ajuntament, d’acord amb la delegació aprovada pel Ple municipal. 

 
SEGON.-  Establir que l’autorització d’ús de l'espai de treball, es regirà per les següents 

condicions: 
 

a) L’autorització s’efectua als efectes, únics i exclusius, que l’ORGT pugui desenvolupar els 
serveis de recaptació que li siguin encarregats per aquesta corporació i, en conseqüència, 
quedarà sense efecte en el moment que deixin de prestar-se aquests serveis. 

 
b) El moblament de l'espai cedit anirà a càrrec de l'ORGT que tindrà l'obligació de dotar-lo de 

mitjans suficients per tal de poder prestar adequadament el servei, així mateix haurà de 
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garantir el bon estat de l'espai durant tot el temps de duració de l'autorització de forma que 
en tot moment reuneixi les condicions necessàries per a la prestació del servei. 
 

c) Per aquesta autorització l'Organisme abonarà, a l'Ajuntament de Vacarisses, una quantitat 
mensual de 600,00 euros, com a compensació per les despeses generals que aquesta 
ocupació pugui originar i que compren els següents: 
 

 
1. Serveis: manteniment correctiu i preventiu dels aparells d'aire condicionat i 

calefacció, de la instal·lació elèctrica i de veu i dades, neteja, servei de vigilància, 
instal·lació i manteniment d'alarmes. 

2. Subministres: d'aigua i electricitat. 
3. Obres de reparació i manteniment: que afectin al local així com qualsevol altre no 

detallada però que es pugui classificar en els apartats anteriors, a excepció 
únicament de tot el que fa referència al manteniment del material informàtic i 
mobiliari de l'ORGT. 

 
d) L’ORGT es responsabilitza dels desperfectes que, produïts amb posterioritat a la 

utilització, se li considerin imputables. 
 
e) L'autorització d’ús es realitza per a la utilització de l’ espai de treball a favor de l’ORGT i 

per a les activitats que es relacionen a la condició a). 
En conseqüència, quan cessin aquestes activitats, la realització d’altres no previstes ni 
expressament autoritzades o l’incompliment de qualsevol altra clàusula de la present 
autorització, facultarà a l’Ajuntament per a rescindir-lo, prèvia audiència a l’ORGT. 

 
f) Aquesta autorització finalitzarà quan l’ORGT deixi de prestar els serveis que la motiven. 

No obstant això, si per causes d’interès, l’Ajuntament necessités ocupar l’espai autoritzat 
per a la prestació de serveis municipals, podrà igualment recuperar-lo en qualsevol 
moment prèvia audiència a l’ORGT, amb una antelació mínima de tres mesos. En aquest 
cas i sempre que sigui possible, es facilitarà a l’ORGT un altre espai de característiques 
anàlogues. 

 
g) L’autorització d’ús objecte d’aquest acord s’entén efectuada de forma exclusiva a l’ORGT. 

L’espai  autoritzat per a un lloc de treball, no es podrà cedir ni traspassar a terceres 
persones no relacionades amb l’ORGT. 

 
h) Al final del termini de l’autorització, l’ORGT deixarà lliures i vacus a disposició de 

l’Ajuntament els béns objecte de l’autorització. 
 

i) L’Ajuntament defuig tota responsabilitat penal, fiscal, laboral i administrativa, tan directa 
com solidària, pels actes o contractes que l’ORGT titular d’aquesta autorització realitzi o 
atorgui amb persona física o jurídica amb motiu de l’objecte de l’autorització en qüestió, 
ambdues parts fan reconeixement mutu de no existir cap relació de dependència entre 
elles. 
 

 
TERCER.-  Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona per a la seva corresponent acceptació. 
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que, per qüestions de seguretat, l’Oficina de Gestió Tributaria del carrer 
Major estarà ubicada a la planta baixa de l’ajuntament,  entrant a ma esquerra. 
 
El Sr. Serna vol comentar que hi votaran a favor doncs, després de les explicacions que els van 
donar a les comissions informatives, troben que és molt important, a més de la tasca que estan 
fent que també ho és. 
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Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 

 

1.5.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’ORGANITZACIÓ INTERNA PER L’APROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
VACARISSES 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 29 de març de 2007 va aprovar 
el Catàleg  de Llocs de Treball , el qual conté el Manual de Funcions, el Catàleg retributiu i la 
Relació de Llocs de Treball, el qual fou modificat pels acords del Ple adoptat en les sessions 
ordinàries el dia 27 de setembre de 2007,  el dia 20 de desembre de 2007, el dia 28 de febrer 
de 2008, 24 d’abril de 2008, el 31 de juliol de 2008, el 26 de febrer de 2009, el 25 de juny de 
2009, el 28 de gener de 2010, el 22 de juny de 2010, el 29 de juliol de 2010 , el 25 de 
novembre del 2010,  de 29 de maig de 2014 i 30 de juny de 2016 i dia 26 d’abril de 2018. 

Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, així com 
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, per qual s’aprova la refosa del  Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Vist que tal i com preceptua l’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, la relació de llocs de 
treball és l’instrument mitjançant el qual es realitza l’ordenació de tot els personal d’acord amb 
les necessitats dels serveis, i l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic del 
treballador públic estableix que les administracions públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball. 

Atès que l’article 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, dictamina que correspon a cada 
entitat local determinar els llocs de treball que es reservin per al seu exercici al personal 
funcionari de l’escala d’administració general, de l’escala d’administració especial i dels cossos 
especials i al personal subjecte a la legislació laboral. 

Atès que la proposta de modificació del catàleg de llocs de treball que es proposa comporta 
implementar amb una plaça de caporal/a la relació de Llocs de Treball i la plantilla, amb 
l’objectiu de donar una continuïtat temporal a la plantilla de personal, estabilitzar estabilitzar-la i 
fiançar el conjunt del servei de la policia local, per poder entomar els nous reptes plantejats per 
les circumstàncies esdevingudes aquest exercici 2020. 

Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia en la mesa 
de negociació, per aplicació del que disposen els articles 34 i 37.1.c) del text refós de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre –
TREBEP- havent-se arribat acord amb les organitzacions sindicals. 

Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, l’òrgan competent per a l’ aprovació de la relació de llocs de treball,  és el 
Ple de la Corporació.  

Vist que tanmateix  el procediment a seguir per a la seva aprovació de llocs de treball s’ha 
d’ajustar a l’establert a l’article  283.4 del Decret legislatiu 2/2003.  
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Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 18 de novembre de 2020 ha 
dictaminat , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 

ACORD 

PRIMER.-  Aprovar la modificació del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Vacarisses, la qual comporta la modificació de la relació de llocs de treball, 
augmentant la dotació d’una plaça de caporal/a, tal i com es detalla a 
continuació: 

 

Codi lloc de 
treball 

Denominació del lloc Tipus de lloc Places Vacants 
Dotació del 
lloc 

SC2 actual Caporal/a 2 0 2 

SC2 proposta Caporal/a 3 1 3 

 

SEGON.-  Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’eTauler i al portal 
de la Transparència. 

TERCER.-  Trametre acord i còpies de les modificacions de la relació de llocs de treball al 
Departament de Governació i Administracions Públiques. 

QUART.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix a l’article 20.1 del RD500/90, 
de 20 d’abril, en relació amb l’art 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, d’acord d’aprovació de la 
modificació d ela plantilla, juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies hàbils durant els quals els interessats 
podran procedir al seu examen i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes, davant el Ple. L’acord de modificació de la plantilla es considerarà 
definitivament aprovat, amb caràcter automàtic, de no presentar-se reclamacions 
en el termini abans esmentat. 

CINQUÈ.-  Trametre còpia d’aquest acord a l’Administració de l’Estat i la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació Administracions Públiques 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 

Intervé el Sr. Salamé qui explica que, com ja saben, des de que va marxar el Cap de la Policia 
Local hi ha hagut un caporal fent les seves funcions i, per tant, el que s’ ha de fer és regular el 
catàleg dels llocs de treball amb la situació actual. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que hi votaran a favor, doncs és una tasca que fa dies que 
l’està fent i, per tant, això és un reconeixement per a ell. 
 
El Sr. Gibert diu que el que estan fent és ampliar la plantilla de la Policia amb un tercer caporal, 
doncs la plaça de sergent ja existia,  i pregunta perquè no eliminen la plaça de sergent i així es 
quedaran amb la mateixa plantilla. 
 
El Sr. Salamé respon que el que estan fent és augmentar el catàleg però no la plantilla, perquè 
la plaça de sergent quedarà vacant, i a més també quedarà vacant una plaça d’agent perquè 
un agent passa a ser caporal interí. Diu que aquesta plaça vacant d’agent es cobrirà juntament 
amb una altra plaça que ja estava prevista. Explica que la plaça de sergent no l’eliminen de la 
plantilla per si algun dia la necessiten . 
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El Sr. Gibert pregunta si això té alguna implicació econòmica. 
 
El Sr. Salamé respon que no, mentre no es cobreixi la plaça. 
 
El Sr. Gibert diu que ells creuen que d’aquesta manera potser no s’incrementa la plantilla amb 
efectius però sí s’incrementa dins del catàleg. 
 
El Sr. Salamé torna a dir que la plaça està creada al catàleg però la plantilla quedarà igual 
sempre que no es cobreixi, igual que pot passar amb qualsevol altre lloc de l’ajuntament, per 
exemple pots tenir una plaça creada d’auxiliar administratiu a un departament per si algun dia 
es necessita cobrir-la. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 

 
1.6.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL 

DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2021. 
 
 
Vist que ja està ultimada l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament per l’any  2021 
 
Vist que per part de la Interventora de l'Ajuntament ha estat informat favorablement. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 50.11 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,  i article 22.2.e  de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per 
a l'aprovació del Pressupost, i es requereix el vot favorable la majoria simple dels membres 
presents, de conformitat amb l’article 47.1 d’aquest text legal. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió del 18 de novembre de 2020, 
va dictaminar . 
 
Per tot l'esmentat, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents: 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment, d'acord amb el què disposa l'art. 18 punts 4 i 5 del RD 500/90 

de 20/04 i art. 168 punts 4 i 5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, el Pressupost General de l'Ajuntament 
de Vacarisses per a l'exercici de 2021, així com les Bases d'Execució del 
pressupost, i les corresponents plantilles de personal (art. 90 Llei 7/85, de 02/04), 
així com les retribucions corresponents al personal funcionari i laboral al servei de 
la corporació.   
 Les quanties aprovades són les contingudes en el Estat d'Ingressos i Despeses 
del pressupost que, resumides per capítols, són les següents:  
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  PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS   

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ CREDITS INICIALS 

1è. Impostos directes 4.384.700,00 

2on. Impostos indirectes 30.000,00 

3er. Taxes, preus públics i altres ingressos 1.467.050,00 

4art. Transferències corrents 3.263.250,00 

5è. Ingressos patrimonials 30.000,00 

6è. Alienació Inversions Reals 0 

7è. Transferències de Capital 0 

8è. Actius Financers 0 

9è. Variació de Passius Financers 350.000,00 

  TOTAL GENERAL 9.525.000,00 

 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS 

CAPÍTOL  DESCRIPCIÓ CREDITS INICIALS 

1è. Despeses de personal 3.961.052,57 

2on. Despeses corrents en béns i serveis 4.272.632,71 

3er. Despeses financeres 28.000,00 

4art. Transferències corrents 256.336,00 

5è. Fons de Contingència i altres imprevistos 170.000,00 

6è. Inversions Reals 580.800,00 

7è. Transferències de Capital 0 

8è. Actius financers 0 

9è. Passius Financers 256.178,72 

  TOTAL GENERAL 9.525.000,00 

 
 
 
 
SEGON.-  Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20 punt 1 i punt 2 del RD 

500/90, de 20/04, en relació amb l'art 169 punt 1 del Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 05/03, els acords 
anteriors, juntament amb el seu expedient, previ edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran 
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procedir al seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant 
el Ple. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat, amb caràcter 
automàtic de no presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat.  

 
 
TERCER.-  Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General 

d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que es tracta d’uns pressupostos realistes però a 
l’hora també prudents i el més socials i mediambientals possibles, sense descartar altres àrees. 
Explica que respecte l’any passat hi ha un augment de 163.000 €, o sigui un increment de 
l’1,74 %, però son uns pressupostos que en despesa ordinària baixen substancialment  degut 
bàsicament a que no han comptabilitzat tots els ingressos possibles d’escola de música, 
escoles bressol, poliesportiu... en previsió de que s’hagin de suspendre les activitats degut a la 
pandèmia, tal i com han hagut de fer aquest any. 
Segueix dient que, tot i que sembla que tot anirà molt millor, no es volen aventurar. Explica que 
l’afectació al Capítol II per un import de 130.000 € és bàsicament per activitats que afecten a 
les regidories de Joventut, Cultura i Participació, doncs novament pensant en l’afectació per la 
pandèmia, moltes d’aquestes activitats no es podran realitzar i, per tant, no les comptabilitzaran 
d’entrada. 
Per altra banda el Capítol VI puja respecte l’any passat en uns 50.000 € en inversió directa, i 
detalla que 150,000 aniran a inversió directa, doncs els han reservat en un fons de 
contingència a l’espera de l’evolució de la pandèmia. Així, aquests 150.000 €, més els 70.000 € 
que ja hi havien al fons de contingència anterior, més els gairebé 300.000 € de romanent que 
no s’han gastat aquest any i que l’any vinent, amb la modificació que hi va haver per part del 
govern estatal, es podran destinar a despesa corrent, els tindran al reservori per poder cobrir el 
que vagi sortint. Per exemple ,diu que per la Festa Major Petita han retallat, fent la previsió que 
estan fent ara però, si això no passés, podrien agafar aquests diners per fer una Festa Major 
Petita normal. 
 
Seguint amb les inversions destaca les aportacions fetes pel PSC, que van considerar haver 
d’introduir-les, enfocades totes elles al manteniment de la xarxa d’aigua, i destaca en concret la 
cartografia de la xarxa de l’aigua pública de Vacarisses, en total 55.000€. També en el tema de 
leds hi ha la partida de 15.000 € i s’ha acordat poder ampliar-la fins als 80.000 € que costa 
canviar a leds la part superior habitada de Can Serra. 
En inversions destaca també els 140.000 € destinats a la construcció d’una nova comissaria de 
Policia al polígon industrial, partida que es veurà complementada amb el que s’ha demanat  al 
Pla General d’Inversions de la Diputació per tal poder tenir la nova comissaria que doni sortida 
a les necessitats actuals de la Policia i del municipi de Vacarisses. En relació a la nova 
comissaria diu que el polígon és un espai central de la geografia de  Vacarisses des del que es 
podrà donar cobertura més ràpidament a tots els nuclis habitats. Ressalta que més que mai 
posen els diners al carrer, doncs estan invertint fins a 185.000 €, un 31 % de les inversions, en 
millorar places, parcs i vials en tots els seus aspectes, per exemple destaca l’asfaltat del carrer 
Llierca al Ventaiol, el carrer Montserrat al nucli urbà, l’Avinguda de Vacarisses als Caus, el 
passatge de l’Urpina i carrer Manresa a Torreblanca, el carrer Berguedà a Can Serra i també 
places o jardins com el de Torreblanca II, el del carrer Calaf, la plaça Rodona, la plaça 11 de 
Setembre, el parc de la Creu, etc... 
Per finalitzar l’explicació resumida del Capítol VI, el Sr. Alcalde destaca els 15.000 € en 
càmeres de vigilància per cobrir definitivament totes les entrades i sortides de Vacarisses. 
 
Pel que fa al pressupost ordinari diu que, tal com ha comentat, és el més social possible, han 
augmentat la despesa en Serveis Socials un 5,1 % per arribar als 287.000 € per aquesta 
regidoria amb la finalitat de donar suport a tots aquells i aquelles que ho estan passant 
malament i a totes les famílies que, degut a la crisi, es troben o es trobaran en situacions 
complicades. 
També destaca l’augment de gairebé un 7% del pressupost de Medi Ambient, arribant gairebé 
als 300.000 €, dels quals destaca els 20.000 € per fer un estudi continuat de les pudors i 
partícules provinents de l’abocador, estudi de durarà 4 anys un cop finalitzi el que estan fent 
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ara,  que ja venia del mandat anterior. Remarca les aportacions que segueixen fent a l’ADF i els 
Amics de la Natura, amb intenció de reforçar la seva tasca. 
Pel que fa a Seguretat Ciutadana i Emergències diu que la regidoria puja un 25% i, com ja ha 
comentat, la creació de la nova comissaria de Policia. 
 
Per anar acabant, de l’àrea de Participació Ciutadana el Sr. Alcalde destaca els 60.000 €  
destinats als pressupostos participatius, per seguir apostant que sigui la ciutadania la que 
proposi i decideixi sobre una part dels pressupostos, en quines inversions es vol gastar aquests 
diners. Afegeix que a hores d’ara s’estan valorant a nivell tècnic quines propostes passaran a la 
fase final per ser votades, de les 35 propostes que s’han rebut. 
Segueix dient que continuen apostant pels vetlladors nocturns que estan funcionant molt bé i 
pels Punts Liles, com no podia ser d’una altra manera, i pels projectes mediambientals, alguns 
començats com les caixes niu i altres que estan per començar. 
Diu que aquests pressupostos no tenen en compte ingressos del Fons de Cooperació Local, 
per exemple, doncs aquesta mateixa setmana els van comunicar que hi haurà una aportació a 
més a més d’uns 140.000 €, i també saben que de Diputació els han d’arribar diners per lluitar 
contra la pandèmia i la crisi derivada d’aquesta. 
 
El Sr. Alcalde comenta que l’endeutament de l’ajuntament és del 21 %, un endeutament baix, 
doncs es pot arribar al 75 % , i el Capítol I representa un 41 % del total del pressupost. 
 
Per acabar diu que davant aquests pressupostos i la situació en la que es troben demana la 
màxima  responsabilitat a la resta de grups polítics per tirar endavant aquests pressupostos 
doncs, de no ser així, haurien de prorrogar-los i no podrien combatre la pandèmia i la crisi 
derivada amb totes les garanties necessàries. 
 
A continuació cedeix la paraula a la Sra. Muñoz. 
 
La Sra. Muñoz diu que s’han revisat els pressupostos, més per sobre del que els hagués 
agradat, donat el poc temps que han tingut per fer-ho , i han pogut veure que no hi ha res en 
relació a algunes mocions que ja estan aprovades, per exemple la zona de calistènia, tot i que 
el Sr. Alcalde ja els va dir que estaven buscant el lloc. Segueix dient que tampoc s’ha pogut fer 
la mesa de treball pel tema de les escombraries i tampoc hi ha pressupost per poder fer-ho, i 
en relació a les noves zones a urbanitzar no apareix el pressupost per començar les obres del 
Ventaiol. 
Per acabar diu que també han vist punts positius, però degut al poc temps que han tingut per 
revisar-lo s’abstindran. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui passa a fer la valoració de Movem Vacarisses en relació als 
pressupostos. Diu que és cert que hi ha una previsió d’un fons de contingència i reserva front a 
les necessitats que puguin esdevenir-se com a conseqüència dels greus efectes que la 
pandèmia ha provocat i seguirà provocant, però Movem Vacarisses s’oposarà als pressupostos, 
perquè entenen que hi ha una manca d’aposta en moltes àrees com Habitatge, Mobilitat, Medi 
Ambient, Educació, Obres i Serveis, especialment pel tema del Ventaiol. 
Afegeix que l’argument no és una manca de responsabilitat pel fet de no aprovar els 
pressupostos, com ha dit el Sr. Alcalde, doncs hi ha un romanent i l’ajuntament té recursos per 
fer-hi front i prioritzar. 
Segueix dient que la legislatura va avançant i no veuen que les propostes prioritàries així ho 
vagin fent. Per exemple, en concret en Mobilitat, hi ha una disminució del pressupost de 28.000 
€, en Educació no només hi ha una disminució del pressupost sinó que no hi ha cap tipus 
d’aposta per la continuïtat de projectes que es varen iniciar l’anterior legislatura, com per 
exemple l’escola d’adults i adultes i l’escola de música. També diu que els preocupa molt no 
veure materialitzat als pressupostos el retorn del «porta a porta», com així era la previsió quan 
es va acabar la legislatura. Afegeix que es tracta del servei més costós per l’ajuntament i ,per 
tant,  els números haurien de quadrar i ser analitzat profundament en el cas que no sigui així. 
 
Per altra banda diu que tampoc hi ha cap previsió de millora de la Deixalleria, tal com s’havia 
parlat en les reunions del «porta a porta», per exemple amb un increment de recollida de poda i 
tèxtil. Diu que també vol detallar algunes partides que no han estat concretades i, per tant , es 
troben amb una manca d’informació que creuen que es podria solucionar si acompanyessin els 
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pressupostos amb els estudis que puguin haver-hi o decisions que s’hagin portat a terme. Per 
exemple, de la inversió en parcs i jardins i camins no tenen el detall, només els 4 carrers i parcs 
que els han dit ara, quan creuen que els partits de l’oposició haurien de tenir coneixement de 
l’organització i planificació prèviament. 
 
En relació a altres partides, pel que fa al nou mòdul de Policia, diu que es tracta d’una partida 
força considerable i, per tant, haurien de saber si amb aquests 140.000 € s’acabarà la 
construcció del mòdul i adequació de l’espai o es tracta només d’un inici. 
Pel que fa a Turisme, Comerç i Consum hi ha una previsió de 7.000 € per la zona d’aparcament 
d’autocaravanes de la que tampoc saben què s’ha fet al respecte, ni quina és la ubicació 
prevista.  De la nova inversió en camins i parcs tampoc en tenen el detall. 
 
Per altra banda, diu que en matèria de serveis complementaris d’Educació, en l’apartat d’escola 
de musica, troben ubicada curiosament la partida de 5.200 € de la professora externa d'anglès 
que, en tot cas, hauria d’anar en una altra ubicació, el que fa semblar que hi hagi un increment 
en l’escola de musica quan no hi és . 
En matèria d’habitatge diu que l’any passat hi havia una previsió de 9.630 € i per aquest any es 
manté, però ni saben què s’ha fet durant el present any ni la previsió que hi ha pel 2021. 
 
Per acabar diu que no vol allargar-se més i que puguin participar la resta de companys però per 
concloure diu que a la valoració que els ha presentat el Sr. Alcalde no li poden donar suport 
perquè no hi ha aquesta aposta clara en àrees suficientment importants i sobretot en el retorn 
del «porta a porta». 
 
El Sr. Alcalde diu que la Sra. Fuster ha repetit gairebé el mateix discurs que l’any passat, doncs 
el té al davant i ho ha pogut comprovar. En relació al projecte del Ventaiol diu que ja li van 
explicar l’any passat que estan esperant a fer la contractació per poder fer el projecte,. Pel que 
fa a La Creu saben que hi ha el tema de les al·legacions... però, independentment d’això, 
pregunta si creuen que ara és el moment de tirar endavant una urbanització com La Creu o el 
Ventaiol, doncs una cosa és avançar i deixar-ho tot a punt, però almenys ells creuen que toca 
esperar a que passi la pandèmia i veure com afecta a la crisi, doncs creuen que tirar endavant 
ara aquestes urbanitzacions pot provocar greuges greus a bona part de la població. Els 
demana que reflexionin en aquest sentit. 
Tornant al projecte del Ventaiol diu que està pendent de licitació i que el Sr. Casas ja els  
explicarà millor en quina fase està. 
 
Pel que fa al «porta a porta», igual que l’any passat, hi ha un retorn que no és amb el que 
s’havia comptat o es preveia. 
 
En relació a Mobilitat diu que és cert que baixa una mica, però li diu a la Sra. Fuster que ella, 
que va ser regidora d’aquesta àrea, sap que la Mobilitat a Vacarisses és complicada per la 
dispersitat i diversitat de nuclis que tenen, molt aïllats els uns dels altres, amb un nucli petit 
amb problemes d’aparcament. Pel que fa a Habitatge diu que la regidora després li explicarà el 
que han estat fent. 
De la comissaria de Policia diu que, com ja ha explicat altres vegades, han demanat 3 projectes 
al P.G.I., un dels quals s’ha de complementar amb 140.000 €, doncs no és el projecte definitiu. 
Afegeix que qui vulgui tenir més informació sobre els projectes pot trucar quan vulgui i demanar 
per qui correspongui. 
De l’aparcament per autocaravanes diu que encara no està definit el lloc concret d’on volen 
posar-lo. 
 
En relació a Educació diu que no ha entès el que la Sra. Fuster volia dir, perquè hi ha la 
mateixa partida per l’escola d’adults que l’any passat, no entén tampoc el que li ha dit de 
l’escola de música. 
 
La Sra. Fuster diu que es tracta d’una matèria totalment aliena a l’escola de música. 
 
El Sr. Alcalde explica que dins d’Educació tenen la preescolar, la primària i els serveis 
complementaris, com l’escola de música, i això surt aquí però no creu que generi cap distorsió, 
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a més son dos pressupostos que es queden igual, segueixen apostant per l’escola de musica, 
per l’aula d’adults i per a biblioteca, son partides que han mantingut. 
 
La Sra. Fuster diu que l’escola d’adults es tracta d’una escola, no només d’una matèria, sinó 
que suposa que hi haurà un creixement i una projecció, i no que es continuï igual. 
 
Intervé la Sra. Moral per explicar que , a part del pressupost de l’àrea d’Educació , també hi ha 
la  coordinadora i la professora que imparteix una sèrie de classes a l’aula d’adults que apareix 
al Capítol I, inversió que l’any passat no hi era, a més s’han començat a fer un altre tipus de 
cursos de competències digitals i s’ha iniciat també l’anglès per adults, amb la mala sort de que  
de moment no ha sortit, però estan pensant en refer-ho per arribar a més gent o canviar 
l’idioma, per tant no estan estancats, però la situació deguda a la pandèmia és la que és i han 
d’anar amb peus de plom per saber què poden i no poden fer. 
 
La Sra. Fuster diu que es tracta de prioritats i una aposta ha de ser més clara, quan ella diu que 
estan en la mateixa línia és perquè els pressupostos així ho reflecteixen, un altra cosa és que 
es vulgui tirar endavant o no. 
 
La Sra. Moral diu que la qüestió no és aquesta, sinó la situació que estan vivint, almenys per 
l’equip de govern ara el que és prioritari no és si tiren endavant l’anglès o una altra cosa, sinó 
que ningú quedi enrere i tothom pugui sortir de la pandèmia de la millor manera possible. A 
més, per això està el fons de contingència, per si durant l’any veuen que les coses funcionen 
bé i poden iniciar altre projectes. 
 
La Sra. Fuster diu que al discurs de la pandèmia se li ha de donar el tracte i recursos 
necessaris, però les línies d’actuació del govern son unes altres i aquí estan parlant d’unes 
despeses, despeses que hi son al pressupost, però l’equip de govern prioritza el que prioritza,  i 
demana que no li tornin a repetir el tema de la pandèmia , que és jugar amb molt mal gust. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que evidentment que insistiran amb el tema de la pandèmia, 
perquè potser la Sra. Fuster no se n’ha adonat però és l’eix central, no dels pressupostos de 
Vacarisses, sinó dels pressuposts d’arreu. Adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que si no és 
conscient de que la pandèmia els està condicionant la vida no sap a quin mon viu, afegeix que 
hi ha gent que ho està passant molt malament i per això insistirà tot el que calgui amb la 
pandèmia. A més, explica que si agafen partides com el tema de la neteja o altres relacionades 
amb la pandèmia, no li poden dir que els pressupostos no estan condicionats per la pandèmia. 
Aposten pels 3 pilars fonamentals de qualsevol estat i del municipi, Serveis Socials, Medi 
Ambient i Educació, però si la Sra. Fuster prefereix buscar altres coses li sembla perfecte. 
 
La Sra. Fuster diu que no l’ha vist pas aquesta aposta de la que parla el Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell els va oferir dos dies per explicar-los qualsevol cosa dels 
pressupostos, també tenen a la Interventora i a qualsevol tècnic/a o treballador/a de la casa a 
la seva disposició, a més diu que de propostes ningú els ha fet arribar cap, i si la Sra. Fuster té 
tantes idees li proposa que l’any vinent els les faci arribar i així pot ser poden arribar a un acord 
per tirar els pressupostos endavant amb més partits polítics. 
 
La Sra. Fuster diu que els va oferir el dilluns i dimarts de la setmana del Ple, a més la 
informació l’haurien de tenir amb molt temps abans, l’alcalde els hauria d’explicar els projectes i 
que poguessin compartir i valorar prioritats, almenys això seria per ells treballar uns 
pressupostos , i això no és el que han tingut. 
 
El Sr. Alcalde diu que gairebé fa 15 dies que tenen els pressupostos i recorda quan a ells els hi 
arribaven 3 dies abans i sense comissions informatives. 
 
El Sr. Alcalde agraeix a la Sra. Fuster la seva aportació. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que els pressupostos del 2021, tot i que estiguin 
condicionats per la pandèmia, segueixen la mateixa línia que els del 2020. Explica que des del 
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PSC han negociat algunes partides que troben fonamentals i tenen a veure amb les inversions 
relacionades amb l’aigua i l’estalvi energètic, i és per això que van fer algunes propostes al 
govern que han estat acceptades, com ja ha dit el Sr. Alcalde.  

Pel que fa a l’aigua diu que s’invertiran uns 20.000 € en completar la cartografia de les 
canonades pendents amb l’objectiu de poder encarregar el pla director que és una eina molt 
necessària en al futur. També s’invertiran 20.000 € més a Can Serra pel canvi de canonades, 
segons la necessitat que valorin els tècnics, diu que també han demanat 15.000 €  per a 
vàlvules reguladores necessàries en alguns punts del municipi i 15.000 € més per a llums led 
quan es disposi del romanent del 2020. Afegeix que la raó de totes aquestes demandes és 
perquè han prioritzat l’estalvi energètic per sobre de tot. Per altra banda, diu que han demanat 
treballar per combatre la processionària i la vespa asiàtica, que s’està convertint en un autèntic 
problema, tot i que els consta que ja s’hi està treballant amb mètodes nous. 

Per acabar diu que per lògica cada partit faria el pressupost de manera diferent en funció del 
seu programa electoral, però sent conscients del seu paper com a oposició, i el que han 
intentat és ser constructius i fer propostes factibles i sensates, seguint també les prioritats del 
seu programa que, finalment, han estat acceptades i incorporades,  pel que estan satisfets i 
agraïts a l’equip de govern per haver-los tingut en compte, i és per tot això que votaran a favor 
de l’aprovació d’aquests pressupostos i perquè consideren que és molt important que s’aprovin 
pel bé del municipi. 

 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que també agraeix l’acte de responsabilitat al PSC amb aquest 
govern , amb la situació actual i de cara al municipi. 

 

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que, abans de debatre els pressupostos ,vol fer una petita 
introducció donada pel prec que els va fer el Sr. Alcalde a les comissions, demanant-los 
responsabilitat, donada la situació mundial actual, per tal d’aprovar els pressupostos pel bé del 
municipi. Segueix dient que l’any 2008 hi va haver una crisi molt important i els qui governaven 
en aquell moment, la coalició U.I.P.V. i VxV, ho van passar molt malament per adreçar la 
situació. Afegeix que, en aquell moment , se li va demanar a l’actual alcalde aquesta mateixa 
responsabilitat que ara els demanen a ells , però no va ser així. 

Per altra banda, en relació al pressupost, diu que ells han tingut temps per mirar-se’l, tot i els 
canvis que hi ha hagut,  i els ha sobtat que és molt semblant al programa que tenia Veïns per 
Vacarisses, per exemple amb la important partida pel local de la Policia i amb l’aparcament per 
autocaravanes. 

També diu que la partida de les transferències de concurrència competitiva ha passat de 
22.000 € a 3.300 €,  i suposa que es deu al que ha dit el Sr. Alcalde de que està previst que no 
es faci, i per això no ho ha pressupostat, i pregunta si en el cas que canviï la situació i es 
puguin fer les festes majors ho trauran del fons de contingència. 

 

El Sr. Alcalde respon que sí. 

 

En relació als 20.000 € per l’estudi d’olors, pregunta si sap exactament de quin tipus d’estudi es 
tracta i perquè han previst aquests 20.000 €. 

També comenta un error que ja està solventat, en relació a la bomba del camió de l’ADF, que 
no estava sumat al pressupost definitiu. 
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Per acabar diu que es tracta d’un pressupost continuista i previsor i demana al Sr. Alcalde que 
els facin una explicació més àmplia i detallada. Afegeix que s’abstindran. 

 

Intervé el Sr. Alcalde qui diu que l’equip de govern dels anys 2008 a 2011 és qui va començar a 
gestionar aquella crisi, doncs ells recorda que al 2009 van haver de començar a retallar perquè 
no arribaven. Explica que en aquell moment Esquerra va intentar negociar i va posar 10 punts 
sobre de la taula, el primer dels quals, el sou de l’alcalde. era imprescindible per seguir amb la 
resta,  però U.I.P.V. ja no va acceptar el primer punt i els altres nou , tot i que ells pensaven 
que eren molt positius per Vacarisses,  ja no van poder ser. 

En relació a l’estudi de les partícules diu que és una continuïtat del que hi ha ara que té dues 
fases,  i la tercera preveu que hi hagi uns captadors permanents durant 4 anys. Explica que 
l’estudi val prop de 50.000 €, dels quals se’n doten 20.000 € ara i la resta l’any vinent, però 
creuen que és molt important poder donar als veïns la seguretat que el que estan respirant no 
és res dolent. 

Pel que fa a la concurrència competitiva diu que és cert que està reduïda, però si tot canvia, 
evidentment els primers diners aniran per restablir totes aquestes partides. 

Per acabar el Sr. Alcalde també agraeix al Sr. Serna la responsabilitat de Veïns per Vacarisses 
davant la situació que es troba, no només Vacarisses, sinó el mon sencer. 

 

Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que no han tingut 15 dies per mirar-se els pressupostos i 
que a més la tàctica ha estat negociar primer amb el PSC, com s’ha pogut veure, i després els 
diuen que ells no han presentat propostes, perquè totes les del PSC ja les han incorporat. 

Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que és lliure de parlar amb el PSC, però que igualment hagués 
hagut de parlar amb tots els altres grups, sinó no queda gaire bé, almenys ells ho feien tots 
junts i després incorporaven les propostes o no. 

En relació als ingressos del pressupost diu que esperava que el cànon de residus hagués 
incrementat ,doncs pensava que el Sr. Alcalde negociaria amb el Sr. Griñó , però pel que ha 
vist el cànon és el mateix que el de 2013. Afegeix que la Sra. Fuster té raó quan diu que 
Educació baixa i que és gràcies a que el servei de neteja puja que no baixa més encara. 

Diu que Esquerra ja ha signat els pressupostos generals de l’Estat a Madrid, pressupostos que 
contemplen un augment en el Capítol de personal i funcionaris, i pregunta si amb aquest 
augment també s’inclouran els membres de l’equip de govern. 

Pel que fa al local de la Policia Local diu que no estan d’acord amb la ubicació que han triat, 
doncs hi ha altres llocs més adequats com per exemple la parcel.la que hi ha davant de 
l’Institut. Comenta que aquest matí ha vist el pàrquing del Dispensari, que queda enganxat al 
carrer,  i no entén com poden demanar als veïns que respectin la distància a les façanes i en 
canvi no fer-ho el mateix ajuntament. 

Tornant al pressupost diu que , pel que fa a les inversions, les parets de vidre de les que 
sempre parlen no les veu.  

 

Intervé el Sr. Alcalde qui,  en relació a l’augment del 0,9 % dels sous, diu que tot just es va 
aprovar ahir, i que son uns 30.000 € que, per descomptat, ja els contemplaran. 

En relació a la ubicació de la Policia diu que creuen que més centralitat que hi ha allà no n’hi ha 
enlloc de tot Vacarisses, amb espai per aparcar, fàcil d’arribar, un lloc que dona visibilitat a tota 
l’Avinguda Muriel Casals.... 
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En relació al pàrquing diu que l’interès públic passa per damunt de moltes coses, doncs aquest 
pàrquing, juntament amb la planta de sobre, solucionarà el problema de pàrquing de 
Vacarisses, no està fet perquè hi aparqui la gent del nucli, sinó la gent que ve dels altres nuclis 
habitats al CAP, a l’escola bressol o a comprar. Per tant, l’interès públic sempre passa per 
sobre del privat. 

En relació al cànon li diu al Sr.Boada que no s’amoïni, que ja tindran temps de negociar-lo,  que 
han preferit ser prudents, tal i com ja li van dir. 

 

El Sr. Boada diu que les normes urbanístiques son per tothom, que retirar el pilar i mantenir els 
3 metres no evitaria que hi hagués el pàrquing, a part de l’impacte que suposa. No els poden 
demanar als veïns que mantinguin les distancies que pertoquen però nosaltres, per interès 
públic , no fer-ho, doncs per interès públic podrien fer un gratacel.  

En relació a la parcel.la per la Policia Local diu que a la parcel.la que ell diu també hi ha 
pàrquing i és fàcil arribar-hi, a més creu que per fer una instal·lació que serà per sempre 
almenys n’haurien de parlar, doncs no creuen que allà sigui el millor lloc, havent d’entrar de ple 
a la zona industrial. Posa d’exemple el dispensari de Monistrol que està a un lloc o no es pot 
accedir per decisió política. Afegeix que a nivell de territori tenen més coneixements que els 
tècnics que puguin tenir a l’ajuntament . 

 

El Sr. Alcalde diu que si han de parlar d’impactes podrien parlar de la disbauxa urbanística a 
Vacarisses de fa uns anys enrere, doncs Vacarisses és i ha estat un desgavell urbanístic,  i ara 
els vol donar lliçons igual que amb els sous, que els qüestiona un 0,9 quan ell se’l va apujar un 
150%.Segueix dient que el polígon industrial també genera un impacte, però una comissaria 
dins d’un polígon no en genera tant com en un altre lloc, i afegeix que no és cap disbarat posar 
la comissaria on volen posar-la. 

També diu que el pavelló va suposar un impacte, i ells li haguessin pogut dir que era millor fer-
lo al costat d’una escola, però ells van decidir posar-lo allà al mig. 

 

El Sr. Boada diu que el polígon industrial ja se’l van trobar, no el van aprovar ells, igual que les 
urbanitzacions, el pavelló va sorgir d’un estudi d’idees, etcètera, però l’estructura de formigó 
que han fet al mig del poble i tal com està feta, només diu que hauria d’estar separada, no que 
no es faci el pàrquing. Diu que la parcel.la era ciutat jardí semi intensiva i per això s’hagués 
hagut de separar 3 metres del carrer. 

Torna a dir que hi ha més llocs per posar la Policia i que n’haurien de parlar. 

En relació als sous, diu que ell ja ho sap el sou que tenia ell, i que per això el Sr. Alcalde va 
guanyar i ells van perdre, però ara estan en època de pandèmia i torna a preguntar si se’l 
pujaran o no el sou, encara que només sigui l’1 %. 

Intervé el Sr. Gibert qui diu que estan d’acord amb el fet de que en aquests pressupostos 
s’incorpori aquesta partida de contenció pel tema de la pandèmia, però vol incidir amb el que 
han comentat ja els seus companys, que els falta informació, doncs a les comissions 
informatives els van fer un resum tant resumit d’un tema tan dens que és complicat. Explica 
que quan governava U.I.P.V. feien reunions amb els diferents grups polítics per explicar-los les 
directrius i la voluntat política i per explicar-los els projectes, perquè tal i com ha dit la Sra. 
Fuster s’han assabentat fa un moment dels carrers que tenen previst asfaltar. 

Segueix dient que ja saben que amb els pressupostos es pressuposa que faran totes les coses, 
però la majoria de vegades s’han de fer modificacions. 
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El Sr. Gibert també pregunta si l’equip de govern es pujarà el sou el 0,9 %. 

En relació al manteniment de la deixalleria diu que ha vist que baixa un 87 % i no ho entenen . 

Pel que fa al retorn del “porta a porta”, diu que no han reflexat cap aposta per donar millores     
que puguin afavorir encara més el reciclatge. Segueix dient que entenen que no es pot arribar a 
la proposta de màxims que U.I.P.V. va presentar en una moció, però sí que es va parlar d’una 
sèrie de propostes que venien de la mateixa empresa Juan y Juan, com per exemple incorporar 
un dia més de jardineria i tèxtil i un dia a la setmana de recollida de restes, i esperaven que 
això es tingués en compte en aquests pressupostos.  

Diu que els 109.000 € els podrien dedicar a algunes millores com les que ells van demanar o 
d’altres consensuades entre tots, perquè a més també tenen els 442.750 € pel segellament de 
l’abocador. Explica que, entre d’altres coses,  ells van demanar augmentar la recollida de 
matèria orgànica un o dos dies més a la setmana i un dia més a la setmana les restes de 
jardineria i també la incorporació de mini deixalleries urbanes, tal com fan a Matadepera. 

En relació al buidatge de fosses, diu que cada any hi inverteixen el mateix i que creuen que 
haurien de fer una aposta més gran , i a més sabent que les obres de La Creu i del Ventaiol 
van per llarg. 

Pel que fa a Educació diu que coincideixen plenament amb la Sra. Fuster, doncs han vist que 
l’aula d’adults passa a 0 en moltes partides, demana que els ho expliquin. 

Dels serveis complementaris diu que la partida de Casals baixa de 60.000€ a 16.000€, el que 
suposa un 73% menys, i pregunta si preveuen que la pandèmia s’allargarà i pràcticament no es 
faran casals. 

Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que si tot això els ho haguessin explicat ara no caldria 
preguntar-ho al ple. 

En relació a urbanisme diu que no han vist cap compromís per engegar les obres del Ventaiol, 
que saben que estan en uns moments complicats per tirar les obres endavant,  però creuen 
que hauria d’haver almenys una mica més de voluntat, doncs el que els hi ha dit ara és el 
mateix que fa un any. Afegeix que el Sr. Casas cada ple els dona les mateixes explicacions en 
relació a La Creu i  al Ventaiol, per tant els demana que es prenguin seriosament el fet de tirar 
endavant almenys el projecte. 

Pel que fa a habitatge tampoc veuen cap aposta, i és una àrea amb la que els apretaven molt 
quan ells governaven, amb raó, perquè és un tema prou important, doncs els joves que es 
volen quedar a Vacarisses cada vegada ho tenen més complicat. 

El Sr. Gibert diu que tampoc han parlat de comerç. Els recorda que ells van presentar una 
moció demanant el mercat setmanal no sedentari, moció que creu que va quedar damunt de la 
taula, però amb el compromís de la regidora de parlar-ne amb els comerços. 

Pel que fa a Turisme, diu que els 7.000 € pel pàrquing d’autocaravanes els deuen haver posat 
per quedar bé, perquè tampoc saben ni on posar-lo, ni els hi ha explicat perquè son els 7.000 
€. 

De la partida de Promoció Econòmica diu que creuen que s’hauria d’incentivar més,  i en canvi 
la davallada és del 2’91 %. 

D’obres i Serveis diu que l’increment de 130.000 € en inversions en infraestructures seran per 
asfaltar carrers, tal i com els ha dit el Sr. Alcalde avui mateix,  i li torna a dir que si els ho 
haguessin explicat amb més antelació n’haguessin pogut parlar. 

 

Per altra banda el Sr. Gibert diu que creuen que els impostos no s’haurien d’haver congelat i 
prou, sinó que alguns en concret i, tenint en compte el superàvit de l’ajuntament, s’haurien 
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d’haver baixat puntualment donada la situació. Afegeix que si ells haguessin estat governant 
així ho haguessin fet, doncs creuen que ara és el moment de les polítiques de rescat i ajut a les 
famílies. Per acabar, diu que no els poden recolzar els pressupostos per tot el que han dit, a 
part de que no els han explicat els projectes, els números son molt freds, però celebren que el 
PSC per 50.000€ tingui la gentilesa d’aprovar-los, suposen que amb ells sí que van tenir una 
reunió, no com la resta de partits de l’oposició. 

El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Serra. 

La Sra. Serra diu que pel que fa al mercat setmanal no sedentari, com ja va explicar en una 
comissió informativa, s’hi ha treballat però no està recollit al pressupost, perquè és un recurs 
tècnic de Catàleg de Diputació per fer l’estudi d’ubicació i plantejament als comerciants. 

De l’aparcament d’autocaravanes diu que pot anar a varis llocs, però fins que no tinguin la 
ubicació definitiva no ho diran. Afegeix que, per normativa, pensaven que amb una construcció 
molt bàsica quedava cobert, però s’han de donar uns serveis mínims i per això hi ha aquest 
increment de 7.000 €. 

Per acabar, de Promoció Econòmica diu que han reduït despeses d’algun tema de formació per 
haver-se fet online i que, tal com deia el Sr. Alcalde, son uns pressupostos fets en la situació 
actual i que si cal ja tibaran més diners. També diu que tenen molts recursos de Promoció 
Econòmica i de formació del Consell Comarcal i de Diputació. Per exemple hi ha un programa 
que es diu Treball Talent i Tecnologia pel qual s’ha assignat una sèrie de recursos per donar 
suport en la digitalització, tant en formació per a persones com a comerços, empreses i 
autònoms , perquè tal i com s’està veient amb la pandèmia és un dels punts forts. 

 

El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Moral qui, en relació a l’aula d’adults, explica al Sr. 
Gibert que aquestes partides estan a 0 perquè les han agrupat totes en una i a més la part de 
la coordinadora està al Capítol 1. 

Pel que fa a Habitatge explica que es poden fer molts coses sense necessitar diners, per 
exemple el pla pilot que han engegat per augmentar el parc d’habitatge assequible de lloguer 
del Consell Comarcal i estudis i recursos de la Diputació que poden utilitzar i pels que no 
necessiten diners. Segueix dient que en aquests moments el que estan fent és buscar recursos 
al seu abast per tenir almenys una foto del que tenen a Vacarisses, perquè fins ara no s’havia 
fet. També diu que en breu començaran el cens d’habitatges buits i que espera poder informar-
los més a fons en les properes comissions informatives. Afegeix que també ha tingut reunions 
amb l’Ajuntament de Terrassa per informar-se dels procediments oberts a Vacarisses i estan 
intentant contactar amb els grans tenidors d’habitatges en propietat per arribar a acords i que 
ofereixin lloguers, sinó son socials almenys a preu de mercat. 

 

Intervé el Sr. Casas qui, en relació a l’aparcament, explica està en sòl d’equipament, per tant la 
normativa no obliga als 3 metres de separació. 

Pel que fa al Ventaiol, tal i com ja els va dir, s’està acabant de tramitar el plec per tal de poder 
fer el projecte de reparcel·lació  i l’adaptació del projecte d’urbanització, i és qüestió de 
setmanes que es tiri endavant, amb alguna dotació econòmica que ja tenen. 

En relació a La Creu, diu que és cert que sempre els diu que estan amb les al·legacions, però 
es tracta d’un tema tècnic, que per molt que pressionin hi ha una feina al darrera i en la situació 
que estan tampoc ve d’un mes, tot i que reconeix que fa temps que s’arrossega el tema, però 
tenint en compte en la situació que es troben, quan estigui el projecte acabat i en parlin amb els 
veïns, és evident que s’hauran d’esperar uns mesos perquè la situació a moltes famílies és 
molt complicada per poder tirar-ho endavant. 
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El Sr. Alcalde afegeix que, en relació al “porta a porta”, l’empresa no fa cap proposta, sinó que 
és l’ajuntament qui encarrega a l’empresa les propostes. Explica que a la reunió que van fer per 
fer propostes no es va concretar res, es va parlar de moltes coses però ningú va fer un 
proposta en ferm, de totes maneres no han tancat la taula de diàleg. Segueix dient que el dia 
que els diferents grups polítics facin aportacions i consensuïn quines son les millors opcions ho 
pressupostaran i ho intentaran tirar endavant, però els diners han de sortir d’algun lloc. Li 
pregunta al Sr. Gibert d’on vol que treguin els 109.000 €, doncs si els treuen d’un lloc els han 
de posar d’un altre, a més el que no poden és tornar a fer l’error que feien abans, fer anar els 
diners de l’abocador, que son ingressos extraordinaris, a despesa corrent, doncs l’abocador té 
una data límit, tot i que saben que amb això no s’hi entendran mai. 

Pel que han dit de que ells baixarien els impostos diu que es tracta de la cosa més demagoga 
que ha escoltat en un ple municipal en molts anys. Li pregunta al Sr. Gibert a qui vol que baixin 
els impostos, si vol que els baixin per tothom, tant per qui té una renda de 300.000 € l’any com 
per qui la té de 20.000 €, per tant afavoririen a qui no ho necessita. Afegeix que aquells qui no 
puguin arribar tenen els Serveis Socials,  per això doten més la partida de Serveis Socials i fan 
el fons de contingència. 

Per altra banda, el Sr. Alcalde diu que cada partit polític sap quines prioritats té, no han 
d’esperar a que arribin els pressupostos i que el govern els expliqui i ells facin propostes, que 
de fet no n’han fet cap, només que es baixin els impostos. 

A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula a U.I.P.V. i diu que intervingui qui vulgui, el Sr. 
Gibert o el Sr. Boada, doncs mai sap qui dels dos ho farà. 

Intervé el Sr. Gibert qui diu que segon el R.O.M tenen 10 minuts per intervenir i poden fer-ho 
els regidors que vulguin, per tant està cansat de que sempre els interpel·lin en aquest sentit i li 
diu al Sr. Alcalde que si cal el pot assessorar el Sr. Secretari. 

El Sr. Alcalde li respon que normalment el que es fa és fer una proposta i la defensa un regidor 
però si el que ells volen és parlar els dos poden fer-ho. 

El Sr. Gibert diu que no els ho deixa fer i que en més d’un ple ja els ha vetat, per tant li demana 
que respecti el R.O.M que és la seva obligació com a alcalde. 

El Sr. Alcalde diu que si respecta el R.O.M hi sortiran tots perdent, doncs ara mateix el que està 
fent el Sr. Gibert no ho podria fer, perquè té la paraula ell, a més tampoc diu enlloc que es 
puguin fer els plens per via telemàtica. 

El Sr. Gibert diu que el Sr. Alcalde pot dir el que vulgui, però davant d’un greuge que el Sr. 
Alcalde els està fent ple rere ple als regidors d’U.I.P.V., li recorda que tenen tot el dret del mon 
a intervenir durant 10 minuts indistintament i, si això no es compleix, proposa al Sr. Alcalde que 
modifiquin el R.O.M. 

El Sr. Alcalde li torna a dir al Sr. Gibert que si volen anar per aquest camí hi sortiran perdent. 

El Sr. Gibert diu que és el camí de la legalitat i demana al Sr. Secretari que intervingui i 
aclareixi si el que està demanant és correcte o no. 

El Sr. Secretari respon que tots tenen el R.O.M. i saben que hi diu respecte a les intervencions. 

El Sr. Gibert pregunta al Sr. Secretari què es pot fer i què no. 

El Sr. Secretari, diu que es cert que poden parlar els dos i distribuir-se el temps, però hi ha un 
temps limitat i s’ultrapassa. 

El Sr. Gibert diu que el R.O.M només es fa servir a conveniència d’algú i per acabar demana al 
Sr. Alcalde que no els retregui més si parla un o l’altre. 
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El Sr. Alcalde torna a dir que si es posa estricte amb el R.O.M. hi sortiran perdent, afegeix que 
ell deixa intervenir a tothom, fins i tot es passen l’enllaç de les comissions informatives i hi 
entren tots i mai havia dit res fins l’altra dia. Afegeix que tot això li sembla perfecte, però si 
segueixen el R.O.M. s’hi faran mal, doncs normalment les seves intervencions duren més dels 
10 minuts. 

El Sr. Gibert diu que no té cap problema en que els interrompeixi quan es passi del temps, si 
d’aquesta manera és com ell entén la democràcia. 

El Sr. Alcalde respon que és el Sr. Gibert qui demana que apliquin el R.O.M.,  i cedeix la 
paraula al Sr. Boada que abans l’havia demanat. 

El Sr. Boada diu que ell té dret a rèplica, adreçant-se a la Sra. Moral li diu que si té personal 
hauria d’estar inclòs dins de la partida , sinó no es veu ni sap on està. 

Adreçant-se al Sr. Casas el Sr. Boada li diu que el dispensari és un equipament, igual que 
l’escola, l’institut i el pavelló,  i aquests estan separats, per decència, doncs està en una zona 
ciutat jardí semi intensiva per molt que sigui un equipament. 

Per altra banda el Sr. Boada diu que s’està cobrant el mateix cànon de l’abocador que l’any 
2013 i no han buscat més ingressos d’aquesta gent als que els hi estan donant 450.000 m³, 
s’haurien de negociar les tones per millorar els preus, encara que quedin 4 anys, només es 
tracta de preocupar-se i moure’s. Afegeix que del CTR ingressen 420.000 € més els 160.000 € 
d’ara i es destinen a recursos ordinaris, i el que haurien d’haver fet el dia que es va presentar la 
modificació del planejament és negociar el preu del cànon i no mantenir el de 2013. 

En relació a les seves intervencions, diu que si el que vol és aplicar el R.O.M. que ho faci. 

El Sr. Alcalde li respon que ell el R.O.M. no se’l mira. 

El Sr. Boada diu que hi  ha coses que ell domina més i altres que domina més el Sr. Gibert i 
estan en el seu dret de defensar el que vulguin. Pel que fa a les comissions informatives diu 
que només hi ha entrat un dia perquè pensava que parlaven de l’abocador i que hi estava 
convidat, sinó encara que tingui l’enllaç no hi ha entrat mai, només aquella vegada que els van 
demanar que signes, sense una proposta pel ple. 

El Sr. Alcalde pregunta si  tenen cap més intervenció en relació als pressupostos. 

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 

EN CONTRA        x       x  

ABSTENCIONS     x   x   

 
 

1.7.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, DE SUPORT AL POBLE 
SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL.  

 
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va 
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions Unides i la 
comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-oest del Sàhara 
Occidental, i les seves possibles conseqüències.  
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El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km de 
longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà Atlàntic. El 
regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara Occidental 
ocupat pel Marroc dels territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats per la RASD, i la va 
asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que transporten recursos naturals 
espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a tercers països. 
 
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per part del 
Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se pacíficament des del 
passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del Guerguerat i que diàriament 
és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten sense cap control per part de cap 
autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara 
Occidental (MINURSO).  
  
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per trencar el 
bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de vehicles en la 
franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de Mauritània. La resposta del 
Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del Consell de Seguretat de Nacions 
Unides, enviar efectius militars a prendre posicions davant un eventual enfrontament armat, i 
anunciar la represa d’hostilitats. 

La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar Nº1 
signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 19911. Un fet que va dur al govern de 
la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos militar, de seguretat 
o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a "zona de separació", seria 
considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí respondria en legítima defensa de la 
seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova 
guerra a la regió. 

Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de tensió 
que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que el Grup 
Municipal ERC-AM proposa al Ple de la Corporació  l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER.-  Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, 
el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides del 29 d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius 
militars del Guerguerat i deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest 
del territori sahrauí per comunicar-se amb Mauritània.  

 
SEGON.-  Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i 

la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al 
Referèndum al Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i 
vetllin pel respecte i el compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides del 29 d’abril de 1991 que contempla la realització d’un 
referèndum d’autodeterminació, i que assignin un nou Enviat Especial per al 
Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 2019, que pugui liderar la 
transició cap a la celebració d’aquest referèndum d’autodeterminació, tal com es 
preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991.  

 
TERCER.-  Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat 

espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que 
promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció 
dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin 
per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del 
conflicte, així com la pressa de mesures davant l’explotació il·legal dels recursos 



 

32 

 

naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara Occidental, i facin totes les 
gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.  

 
QUART.-  Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen 

en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble 
Sahrauí, i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant 
amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes 
de cooperació i d’ajuda humanitària que garanteixen els drets humans de les 
persones sahrauís. 

 

CINQUÈ.-  Enviar aquesta resolució a la Secretaria General de Nacions Unides, a la Comissió 
Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al 
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del 
Parlament de Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la 
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la 
Federació ACAPS, i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 

Intervé el Sr. Alcalde qui explica que fa 15 dies el govern marroquí va trencar l’alto al foc de 
gairebé 20 anys i ha tornat a començar la represa bèl·lica entre l’exèrcit popular sahrauí i el 
Regne del Marroc. Diu que es tracta de l’últim país de l’Àfrica que queda per descolonitzar, 
doncs gràcies a l’estat espanyol amb el dictador i el rei escapolit van acabar d’ajudar al Regne 
del Marroc per envair el 1975, amb la marxa verda, el Sàhara, territori ric amb recursos 
naturals, no només de pesca sinó també de fosfats. La guerra va comportar una treva i 200.000 
sahrauís es van haver de refugiar a Tindouf, Algèria, on encara hi son, i segueix la repressió.  

Diu que amb aquesta moció el que volen és reconèixer el dret d’existir del poble sahrauí i 
recordar que hi ha una resolució de l’ O.N.U. que diu que hi ha d’haver un referèndum sobre el 
Sàhara amb el cens previ a 1975, abans de la invasió del Marroc. 

La Sra. Muñoz diu que lògicament condemnem les accions del Regne de Marroc que violen 
l’alto al foc de 1991, es necessari que seguin a la taula per facilitar el compliment del que 
estableix l’O.N.U. però sempre amb accions polítiques i mai militars. Segueix dient que en 
legislatures passades ja van apostar per una solució pacífica i reiteren el seu respecte a les 
decisions de Justícia Internacional de la Unió Europea al  Sàhara Occidental i entenen la 
frustració del poble sahrauí, però el que fan és instar el Front Polisari a seguir treballant amb 
els seus socis internacionals per a seguir amb el procés de descolonització, pel que entenen 
que la moció es molt semblant a la que estan treballant ells i, per tant, de moment s’abstindran. 

 

Intervé la Sr. Fuster per dir que Movem Vacarisses hi votaran a favor, doncs es tracta d’una 
situació preocupant com moltes altres zones bèl·liques, però en aquest cas si que s’hi ha de 
sumar a requerir que el Marroc compleixi els acords internacionals, també el compliment per 
part de les institucions europees i que les Nacions Unides promoguin la protecció dels drets 
Humans. Afegeix que han de donar suport al poble sahrauí amb els fons de solidaritat i 
cooperació, termes que figuren als acords de la moció i , per tant , hi votaran a favor. 

 

Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que els socialistes pensen que els ajuntaments ja tenen 
prou feina com per entrar en temes de política internacional, per més que hi puguin estar 
d’acord, tot això genera molta tasca al personal administratiu de la doncs l’últim acord és enviar 
la resolució aprovada a molts organismes nacionals, europeus i internacionals i creuen que han 
de fer servir l’energia per altres coses  ja que tenen els representants a les institucions per a 
tractar aquests temes. Per acabar diu que s’hi abstindran. 
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El Sr. Serna diu que hi votaran a favor i els agradaria que tingués efecte i almenys s’acabés 
l’ocupació del Sàhara, però el conflicte va més enllà d’una simple moció de l’ajuntament de 
Vacarisses que no saben quin abast pot arribar a tenir. 

 

El Sr. Gibert diu que per primera vegada al ple estan d’acord amb la regidora del PSC, doncs 
creuen que a Vacarisses tenen molts problemes importants, el que no treu que la situació que 
està passant el poble sahrauí és molt dolorosa i que el Regne de Marroc ha de respectar els 
acords internacionals, però pensen que aquesta petició i tasca política l’han de fer el govern 
d’Espanya, els representants dels diferents partits al congrés dels Diputats i la comunitat 
internacional, doncs son els que realment poden tenir la força per fer aquesta crida d’alerta. Per 
acabar diu que hi votaran a favor, però torna a dir que a aquí  ja tenen molts mal de caps per 
tractar mocions que surten de l’abast de Vacarisses. 

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 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS      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 19 i 26 D’OCTUBRE DE 2020, I EL 2 i 9 DE 
NOVEMBRE 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 321/2020, de 22/10/2020, al 351/2020, 
de 18/11/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 24/2020, de 
23/10/2020, al 30/2020, del 16/11/2020), (Obres i Serveis, del 31/2020, de 19/10/2020, 
al 37/2020, de 4/11/2020), (Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, l’11/2020, 
de 10/11/2020), (Urbanisme, del 95/2020, de 26/10/2020, al 101/2020, de 11/11/2020), 
(Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria, el 9/2020, de 17/11/2020), 
(Educació, del 29/2020, de 10/11/2020, al 30/2020, de 13/11/2020), (Acció Social, del 
72/2020, de 27/10/2020, al 77/2020, de 11/11/2020), (Organització Interna, el 6/2020, 
de 5/11/2020), (Joventut, del 10/2020, de 28/10/2020, l’11/2020, de 3/11/2020). 
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             Es dona compte dels decrets relacionats. 

 

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

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

COVID19. 
 

- DECRET DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT 
AGRARI I INDÚSTRIA NÚM. 9/2020, DE 17 DE NOVEMBRE, PER APROVAR LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES AL SECTOR DE L A RESTAURACIÓ I 
CENTRE D’ESTÈTICA DEL MUNICIPI DE VACARISSES AFECATS PER LA CRISI 
SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID -19. 

 
Vist el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el RD 463/2020, de 14 de 
març, que declara d’acord amb l’article 116 de la Constitució l’estat d’alarma per a la gestió de 
la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Vist que la COVID-19 ha tingut un impacte molt rellevant en els sistemes sanitaris, de 
seguretat, economies i estils de vida. 

Vist que aquesta situació ha obligat a dictar a l’Estat la següent normativa per a afrontar la 
crisis sanitària: 

- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, paper qual és declara l’Estat d’alarma per a 
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada paper COVID-19. 

- Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, paper qual és prenen determinades 
Mesures a l’Àmbit Econòmic i per a la i protecció de la salut pública. 

- Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de Mesures urgents extraordinàries per a Fer 
front a l’impacte Econòmic i Social de l’COVID-19. 

 

Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha dictat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Aquest també preveu, 
sota determinades condicions, un ajut màxim de dos mil euros als treballadors autònoms per tal 
de pal·liar l’efecte a l’esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció a l’activitat 
econòmica. 

Vist que mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, és van adoptar una sèrie de 
noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, que 
varen implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, 
que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a 
l'establiment amb cita prèvia i la obligació als centres d'estètica i bellesa de no oferir els seus 
serveis, per el contacte personal proper que els mateixos impliquen  

Vist que en matèria econòmica la finalitat és protegir i donar suport al sector productiu i social 
per a minimitzar l’impacte i assolir, de tal forma que, un cop finalitzada l’alarma sanitària, és 
produeixi com més aviat millor la recuperació de l’activitat, atès el Reial Decret 8/2020, de 17 
de març. 

És per això que la prioritat és minimitzar l’impacte social i facilitar que l’activitat és recuperi tan 
aviat com la situació sanitària millori. 
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La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix el següent als efectes 
de la present Resolució: 

article 1 
 
Concepte de subvenció: 
 

S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària 
realitzada per qualssevol dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de 
persones públiques o privades, i que compleixi a els requisits següents: 

 
a) Que el lliurament és faci sense contraprestacions directa dels Beneficiaris. 
b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, 
l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un 
comportament singular, ha efectuat o per efectuar, o la concurrència d’una 
situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que 
s’hagin establert. 
c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte 
el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una 
finalitat pública. 

 
article 2 
 
Procediments de concessió 
 
És podin concedir de manera directa els subvencions següents: 
 
 a) Les previstes nominativament a els pressupostos generals de l’Estat, de les 
 Comunitats Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i 
 en la normativa reguladora d’aquestes subvencions. 
 
Als efectes de què estableix el paràgraf anterior, s’entén per subvenció prevista 
nominativament als pressupostos generals de l’Estat aquella en què almenys la dotació 
pressupostària i el beneficiari apareguin determinats als estats de despesa del pressupost. 
L’objecte d’aquestes subvencions ha de quedar determinat expressament al corresponent 
conveni de Col·laboració o Resolució de concessió que, en tot cas, ha de ser congruent amb la 
Classificació funcional i econòmica del crèdit pressupostari corresponent. 
 

1. b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per l’Administració 
mitjançant una norma de rang legal, que segueixin el procediment de concessió que 
els sigui aplicable d’acordar amb la pròpia normativa. 

2.  
c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
dificultin la convocatòria pública. 

 
Capítol III 
Del procediment de concessió directa 
 
article 3 
 
Concessió directa 
 

- La Resolució de concessió, si s’escau, o els Convenis a través dels quals és 
canalitzin aquestes subvencions han d’establir les condiciones i els compromisos 
aplicables de conformitat amb el que disposa aquesta Llei. 

-  
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Els Convenis són l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament 
en els pressupostos generals de l’Estat, o en els de les Corporacions locals, sense perjudici de 
què respecte d’això estableixi la normativa reguladora. 
 

El Govern ha d’aprovar per Reial Decret, a proposta del Ministre Competent i amb 
l’informe previ del Ministeri d’Hisenda, les normes especials reguladors de les 
subvencions regulades en el paràgraf c) de l’Apartat 2 de l’ article 22 d’aquesta Llei. 
 
El Reial Decret a què fa referència l’apartat anterior s’ha d’ajustar a les previsions que 
conté aquesta Llei, excepte pel que fa a l’aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència, i ha de contenir com a mínim a els Aspectes Següents: 
 

- a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb Indicació del seu caràcter singular 
i de les raons que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, i els que 
justifiquin la dificultat de la convocatòria pública. 

- b) Règim Jurídic aplicable. 
- c) Beneficiaris i modalitats d’ajuda. 
- d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació que hagin donat a 

les subvencions i als beneficiaris i, si s’escau, e les entitats col·laboradores. 
 
Per altra banda, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix: 

“… 
Article 67. Subvencions de concessió directa en què s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. 
 

1. Es poden concedir directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què 
es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei general de subvencions. 

En l’Administració General de l’Estat, en les entitats locals, i en els organismes públics vinculats 
o dependents d’aquelles és aplicable el que preveu la Llei general de subvencions i en aquest 
Reglament, excepte en el que en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència. 
 

- D’acord amb l’article 28.3 de la Llei general de subvencions, en l’Administració 
General de l’Estat i en els organismes públics que en depenen o vinculats, el 
Consell de Ministres d’aprovar per reial decret, a proposta del Ministre competent i 
previ informe del Ministeri d’Economia i Hisenda, les normes especials reguladores 
de les subvencions. 

-  
El citat Reial decret té el caràcter de bases reguladores de les subvencions que estableix, i 
inclourà els extrems expressats en l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei general de subvencions. 
 

3. L’elaboració del Reial decret a què es fa referència en l’apartat anterior s’ha 
d’ajustar al procediment regulat en l’article 24 de Llei 50/1997, de 27 de novembre, 
del Govern. 

 
L’expedient ha d’incloure, a més dels documents que s’estableixen en l’esmentat precepte 
legal, els següents: 
 

a) Una memòria de l’òrgan gestor de les subvencions, competent per raó de la matèria, 
justificativa el caràcter singular de les subvencions, de les raons que acrediten 
l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que justifiquen la dificultat de 
la seva convocatòria publica. 

 
b) L’informe de el Ministeri d’Economia i Hisenda, que serà l’últim que s’emeti amb 

caràcter previ a l’elevació de l’expedient amb el projecte de disposició a el Consell 
de Ministres, fora de perill que sigui preceptiu demanar dictamen de Consell d’Estat. 
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4. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió 

de les subvencions fos necessari una prèvia modificació pressupostària, el 
corresponent expedient es tramitarà en la forma establerta en la Llei 47/2003, de 26 
de novembre, general pressupostària, un cop aprovat el corresponent Reial Decret. 

 

 

FONAMENT JURÍDICS 
 
A l’àmbit estatal s’han dictat el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les 
subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de 
naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió. 

Així mateix, és va constituir en aquest àmbit l’Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener, per la qual 
és desenvolupa el RD anterior i s’estableix el procediment per a la seva concessió. 

Les Corporacions Locals, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, poden actuar en l’àmbit de les seves competències per tal de pal·liar la situació 
descrita actual. 

Les competències locals en l’àmbit del comerç estan expressament previstes a la Llei 18/2017, 
d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, més específicament als seus articles 3.e, article 53 (que 
regula específicament les polítiques de foment del comerç), i article 85. 

Article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladores  de les bases de règim local que 
estableix les competències de l’Alcalde:  «Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, 
en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i 
adequades donant compte immediata a Ple». 

Vist l’informe de la interventora accidental de l’Ajuntament, on es fa constar que existeix 
disponibilitat pressupostària adequada i suficient a la partida pressupostària grups de programes 
231, 241 i concepte 480, en el pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Vacarisses, 
essent la dotació pressupostària de 25.000 euros. 

 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 187/2019, de 17 de juny de 
2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juny de 2019. 
 

     RESOLC 

PRIMER.-  Aprovar la concessió de les subvencions directes  en l’àmbit de les activitats de 
restauració i als centres d’estètica i bellesa del municipi de Vacarisses, amb la 
finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació del nou 
tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la 
qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic 
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Aquesta subvenció tindrà un import màxim individual de 1.000 €. 

La concessió d’aquestes subvencions tindrà caràcter subsidiari respecte de 
qualsevol altre sistema de cobertura de danys, públic o privat, nacional o 
internacional, del qual puguin ser beneficiaris/es els/les afectats/des. 
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D’aquesta manera, quan a els esmentats sistemes no cobreixin la totalitat dels 
danys produïts, les subvencions que preveu aquesta resolució  és concediran amb 
caràcter complementari i seran compatibles en concurrència amb altres 
subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de 
sistemes públics o privats, nacionals o internacionals, fins al límit de la valor del 
dany produït. 

SEGON.- Aquestes subvencions és concediran amb subjecció a les següents condicions i 
compromisos que assumeixen els beneficiaris: 

 
 
 

1. Objecte de la subvenció 
 

És tracta de subvencionar les despeses a les que hagin de fer front el sector de la restauració i 
centre d’estètica del municipi de Vacarisses, en el temps que dura la situació de pandèmia 
durant el qual no hagin pogut exercir la seva activitat comercial en condiciones normals. 

Els conceptes subvencionables podran ser: 

 Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial on es 
desenvolupa l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornats. 

 Nòmines i assegurances socials (condicionat a que no hi ha hagut cap 
acomiadament ni sol·licitud d’acolliment a un ERTO a partir de la declaració de 
l’Estat d’Alarma) 

 Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en 
situació de COVID-19. No es subvencionaran recàrrecs per demores en el 
compliment del contracte de préstec ni interessos per saldos deutors. 

 Despeses relacionades amb la digitalització del negoci, com ara, compra de 
llicències de Programari i Manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, 
adquisició d’equipament informàtic (hardware i software), compra d’ordinadors, 
tauletes, pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatives, sistema 
VPN i llicències per teletreball, despeses relacionades amb la creació, 
desenvolupament i manteniment d’espais web, passarel·les de pagament per a 
comerç electrònic, 

 Campanyes de màrqueting i publicitat durant el període de la crisi sanitària 
provocada per la Covid19 

 Qualsevol acció realitzada a partir del dia 14 de març amb els clients, amb l’objectiu 
de garantir la liquiditat anticipada i que hagi generat despesa a la persona 
beneficiària 

 Factures emeses per tercers ( compra de  material, subministres..) 
  

 2. Persones beneficiàries   

Els beneficiaris de la subvenció són pimes i persones treballadores autònomes,  persona física, 
donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial de Treball Autònom de la 
Seguretat Social (RETA), amb seu social a Vacarisses i que desenvolupi la seva activitat en el 
sector de la restauració i centres d’estètica obligats al tancament en base a la resolució SLT  
2546/2020 , de 15 d’octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública 
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i de 
les seves successives modificacions i pròrrogues. 

Les empreses del sector de la restauració que facin menjar per emportar també són 
beneficiàries d’aquesta subvenció.  

Les persones beneficiàries han de comptar amb local obert i domicili fiscal al municipi de 
Vacarisses. 



 

39 

 

Només podrà ser subvencionada una sol·licitud per empresa i activitat econòmica ( sector de 
restauració i centre d’estètica) 

 3. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/a 

- Pimes i/o persona treballadora autònoma, persona física amb seu social al municipi de 
Vacarisses i que la seva activitat presencial o l’obertura al públic hagi quedat suspesa 
com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Resolució SLT 2546/2020 , de 15 
d’octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya 

- En cas de persones estrangeres hauran de disposar del corresponent permís de treball 
per compte propi. 

- Estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l’Ajuntament de 
Vacarisses,  l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya,  o bé disposar de 
la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 
especial dels seus deutes amb l’Ajuntament,  l'Estat, la Generalitat i la Seguretat 
Social. 

- Estar en situació d'alta al RETA 
- El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que 

s’inclou  a aquesta resolució  com a annex I i la presentació de la documentació 
acreditativa, quan així es sol·liciti. 

 
 4. Termini, documentació i lloc de presentació de la sol·licitud  

4.1. Les sol·licituds  de la subvenció i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en 
un termini màxim de 20 dies, a partir de l’endemà que es publiqui aquesta resolució. 

El text complet d’aquesta resolució  es podrà consultar a la pàgina Web de l’Ajuntament de 
Vacarisses al següent enllaç https://www.vacarisses.cat/seuelectronica/tauler-d-anuncis.htm.  

La sol·licitud per concórrer a aquesta subvenció , així com la resta de documentació a 
complimentar, es formalitzarà en imprès normalitzat que es pot trobar a la web municipal 
http://www.vacarisses.cat/  

La documentació s’haurà de presentar pels mitjans electrònics de l’eTram que trobareu a 
https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm 

4.2. La documentació que cal presentar és la següent: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE, segons model de l’annex I acompanyada de la següent 
documentació: 

En el cas de ser una pime: 

- Còpia de l’escriptura de constitució 
- Còpia dels estatuts de l’empresa 
- Fotocòpia del DNI , Passaport o NIE de la persona sol·licitant 
- Full de domiciliació bancària 

En el cas d’una persona treballadora autònoma: 

- Còpia de l’alta al RETA 
- Fotocòpia del DNI , Passaport o NIE de la persona sol·licitant 
- Full de domiciliació bancària 
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L’Ajuntament en tot moment  tindrà dret a sol·licitar ,quan consideri necessari, la presentació 
d’altres documents justificatius. 

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència, incoherència o manca de 
documentació necessària per la concessió de la subvenció, l'Ajuntament requerirà a l'interessat 
per tal que en un termini de 10 dies completi o esmeni la seva sol·licitud. Si en aquest termini 
no es produeix esmena o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que desisteix de 
la petició i s'arxivarà sense més tràmits. 

 

 5. Procediment de concessió  

5.1. El procediment de concessió d'aquesta subvenció és el de concessió directa amb 
concurrència ,per ordre cronològic de presentació de sol·licituds i amb el límit fins a exhaurir el 
crèdit disponible. 

El termini màxim per resoldre la concessió serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la 
presentació de la sol·licitud.  

Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació. 

Les sol·licituds es resoldran per l'òrgan competent com acceptació i atorgant la subvenció o 
com la seva denegació. En ambdós casos la comunicació a  la pime o persona treballadora 
autònoma es farà públicament a través de la pàgina web de l'Ajuntament i particularment, a 
cada persona beneficiària mitjançant correu electrònic. 

La Comissió Avaluadora que revisarà la documentació, comprovarà els requisits i requerirà la 
documentació adient si fos necessari. Composició de la comissió avaluadora:  

 Secretari de l'ajuntament 
 Interventora municipal 
 Tècnica de la Regidoria Promoció Econòmica, desenvolupament agrari, i Indústria 

Correspon a la Comissió Avaluadora la capacitat per resoldre qualsevol incidència que es pugui 
presentar en relació amb la interpretació d’aquesta resolució. 

5.2. Atorgament o denegació. 

La resolució de l'expedient d'atorgament o denegació de la subvenció sol·licitada serà 
competència de la Junta de Govern Local, previ informe tècnic de la Comissió Avaluadora, en 
funció del crèdit pressupostari disponible (fins exhaurir la reserva pressupostaria) i en funció del 
rigorós ordre de sol·licitud. En cas favorable es notificarà telemàticament amb avís del dipòsit 
d’aquesta notificació a l’adreça electrònica que l’interessat/da hagi facilitar en el moment de 
presentar la sol·licitud  

5.3. Acceptació de la subvenció 

La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari si no mostra disconformitat a 
l’Ajuntament de Vacarisses,  en un termini de 5 dies hàbils des de la notificació de la resolució 
atorgant la subvenció. 
 
 6. Forma de pagament 

Segons allò dictat per la resolució es procedirà a ingressar al número de  compte que caldrà 
adjuntar a la sol·licitud. 
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El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop una vegada s’entengui 
acceptada la subvenció. 
 
 7. Obligacions i compromisos de les persones beneficiàries 

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades 
a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen: 
 

 Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament de Vacarisses, 
s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i 
presumpció de legalitat. 
 

 Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 

 Destinar el 100% de la quantitat rebuda a les despeses previstes en l’Apartat 1 
 

 El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament de 
Vacarisses, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en relació a la 
subvenció concedida. 
 

 Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys. 
 

 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència, 
recollits a la normativa vigent. 
 

 Permetre a l’Ajuntament que faci difusió de les subvencions atorgades. 
 

 Procedir al reintegrament de fons rebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la 
LGS. 
 
L’incompliment d’aquestes obligacions, originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i si s’escau la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 

 

 8. Publicitat i protecció de dades 

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de 
la pàgina web de l'Ajuntament o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi 
de transparència. Les dades que es podran publicar son: NIF/CIF i import de la subvenció 
atorgada. 

L’Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació dels microcrèdits 
concedits, en el termes previstos a l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

En compliment d’allò que s’estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals i l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, informem que les dades recollides en l’imprès de 
sol·licitud s’incorporaran, per ser tractades, en un fitxer automatitzat propietat de l’ Ajuntament de 
Vacarisses, amb la finalitat d’atendre la sol·licitud,  i de gestionar i tramitar aquesta convocatòria 
d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 
dades estableix, i conforme preveu el Títol III  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern. S’informa al beneficiari del 
microcrèdit: 

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades, s’informarà al beneficiari del microcrèdit:  

 

 

Responsable 

del tractament 

Ajuntament de Vacarisses 

C/ Pau Casals núm, 17 08233 Vacarisses 

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats 
amb la protecció de dades dpd.ajvacarisses@diba.cat 

Finalitat del 

tractament 

 

Gestió i tramitació ajut econòmic de l’Ajuntament de Vacarisses 

Temps de 

conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la 
normativa i d’arxiu històric. 

Legitimació 

del tractament 

Compliment d’obligacions legals. 

Destinataris 

de cessions o 

transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de les 

persones 

interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i 
portabilitat 

de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a 

través del Registre General de l’Ajuntament de Vacarisses. 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 

judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació 
davant 

d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 

tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades 
personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
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Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denun
ciar/ 

 9. Règim jurídic 

L’acte de resolució  sobre la sol·licitud de l’atorgament esgota la via administrativa. D’acord 
amb el que disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, podrà interposar-se recurs 
potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en el termini d’1 
mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, tots dos a comptar des 
del dia següent al de la recepció de la notificació  

Tot allò no previst en les bases particulars serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 
21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al 
procediment per a la concessió de subvencions públiques. 

 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al web municipal, a la seu electrònica municipal, al 

Butlletí oficial de la Província i comunicar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions. 

 
QUART.-  Autoritzar la despesa de 25.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària 

grups de programes 231,241 i concepte 480,  del pressupost per a l’exercici 2020. 

 
CINQUÈ.-  Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que se celebri. 
       

 

Olga Serra i Luque 

El Secretari Regidora de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Agrari i Indústria 

Joan Amengual i Tomé 

 

 

ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

EN/NA .....................................................................................................................................,amb 
domicili...............................................i amb DNI.................................................., EN NOM 
PROPI O EN REPRESENTACIÓ DE L’EMPRESA, amb NIF ................., 
domicili.............................................. 

DECLARO que complexo i accepto tots els requisits exigits a la resolució per a la concessió 
d’ajut directe al sector de la restauració i centres d’estètica del municipi de Vacarisses 
afectades per la crisi sanitària del Covid-19 
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 Que totes les dades que consten a la sol·licitud i els documents que l’acompanyen són 
certs. 

 
 Ser una pimes i/o persona treballadora autònoma, persona física amb seu social al 

municipi de Vacarisses i que la meva activitat presencial o l’obertura al públic hagi 
quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Resolució SLT 
2546/2020 , de 15 d’octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya 
 

 Que es compromet a aportar qualsevol documentació complementària que li requereixi 
aquest Ajuntament i a comunicar els canvis que es puguin produir a la documentació 
aportada. 
 

 Que declara estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i amb la 
Seguretat Social, així com amb la Generalitat de Catalunya. 
 

 Estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries davant l’Ajuntament de 
Vacarisses,  l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya,  o bé disposar de 
la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició 
especial dels seus deutes amb l’Ajuntament,  l'Estat, la Generalitat i la Seguretat 
Social. 

 
 Que la subvenció atorgada serà destinada als conceptes subvencionables descrits a 

l’apartat 1 de la resolució i es compromet a custodiar tota la documentació justificativa i 
a presentar-la en el moment que així es sol·liciti per part de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 

 

 
3.5.-  DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 26 

D’OCTUBRE DE 2020, DE MANIFESTAR CONFORMITAT AMB LES CONDICIONS I 
ELS PROCEDIMENTS AL PROGRAMA GENERAL D’INVERSIONS, EN EL MARC 
DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023. 

 
D’acord amb el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 28 de maig de 2020, el Programa 
general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a promoure la nova inversió i 
manteniment sostenibles i basat en un dotació garantida i determinada per una fórmula de 
repartiment, que vetllarà per l’equilibri territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 30 de juliol de 2020 va aprovar el Programa 
general d’inversions (PGI), en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i aprovà la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts. 
 
Segons el punt sisè de l’acord l’aprovació del PGI, on s’aprova la relació individualitzada els 
imports a concedir als ens locals,  consta una dotació econòmica garantida/base de concertació 
destinada a l’Ajuntament de Vacarisses per import total de 773.032,58 euros, quantitat que 
comprèn: 
 
-import Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”(80% de la dotació garantida)= 618.426,06 € 
 
-import Línia de suport 2 “Fons incondicionat d’inversió”(20% de la dotació 
garantida=154.606,52 € 
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Els ajuts objecte de la Línia de suport 1 tenen naturalesa d’ajut econòmic i es concedeixen pel 
procediment de concessió directa amb concurrència, es poden presentar fins a un màxim de 
tres sol.licituds i la suma dels imports sol.licitats no pot superar la base de concertació de l’ens. 
 
Els ajusts de la Línia de suport 2 tenen naturalesa de fons de prestació i es concedeixen pel 
procediment de concessió directa, no requereix sol.licitud i es resoldrà directament en els 
termes de l’article 16.3 dels règim regulador del PGI. 
 
Els ajust concedits són compatibles amb altres finançaments o ingressos provinents tant de la 
Diputació de Barcelona com altres administracions o ens privats per ala mateixa finalitat. 
 
D’acord amb l’article 10 del règim regulador del PGI els ens destinataris disposen fins el 30 
d’octubre de 2020, per manifestar la seva conformitat amb les condicions i el procediments del 
programa. Ens aquest tràmit l’ens també ha d’informar a la Diputació de Barcelona dels 
projectes d’inversió que preveu sol.licitar en els marc de la Línia de suport 1. 
 
Atès que per a presentar sol.licitud de la Línia de suport 1 cal acreditar les condicions de 
maduresa establertes a l’article 11.3 del règim regulador, d’entre les quals es requereix que si 
l’obra requereix licitació, l’òrgan competent ha d’haver aprovat l’expedient de contractació i 
disposat l’obertura dels procediment d’adjudicació. 
 
Atès que als efectes de presentar sol.licitud de la Línia de suport 1 , s’estableixen dos períodes: 
-Primer període: des de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació del programa i fins el 
30 d’octubre de 2020. 
-Segons període: del de l’1 de gener de 2021 fins al 30 de setembre de 2021. 
 
Atès que la voluntat d’aquest Ajuntament és concórrer a aquesta convocatòria, i sol.licitar ajut 
econòmic en el marc de la Línia de suport 1 per a les següents actuacions: 
 
 
 
 

Nom actuació Àmbit (nova 
inversió/mant
eniment-
reposició 
inversions) 

Estat actual actuació 
(condicions de 
maduresa) 

Anual
itat 
execu
ció 

Cost total 
inversió€ 

Import 
previst  de 
l’assignació 
PGI € 

Reforma de la zona esportiva de Can 
Serra a Vacarisses (Pèrgola amb 
estructura metàl.lica) 

Nova 
inversió 

Disposa 
d’avantprojecte 

2021 361.990,86 147.990,86 

Construcció de la nova seu de la Policia 
Municipal i el magatzem de la Brigada 
d’obres de l’Ajuntament de Vacarisses 
(FASE I – seu Policia Municipal) 

Nova 
inversió 

Disposa 
d’avantprojecte 

2021 561.035,19 420.435,20 

Desenvolupament del Camp de Futbol 
situat a l’Av. Muriel Casals i Couturier 
(FASE C -
vestuaris/magatzem/instal.lacions/co
berta pàdel) 

Nova 
inversió 

Disposa 
d’avantprojecte 

2022 560.836,81  50.000,00 

 
Atès que segons l’article 7 del règim regulador, cal realitzar els tràmits electrònicament a través 
del Portal de tramitació de la Diputació de Barcelona , a la Junta de Govern Local proposo 
l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Manifestar conformitat amb les condicions i els procediments al Programa general 

d’inversions (PGI), en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió del 30 de juliol de 2020, i 
amb la seva base de concertació següent: 
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SEGON.-  Informar a la Diputació de Barcelona dels següents projectes d’inversió que es 

preveuen sol·licitar en el marc de la Línia de suport 1 “Projectes sostenibles”, 
sol·licitud que es presentaria en el segon període previst a l’article 11.4.b) del 
règim regulador, atès el grau de maduresa per a l’execució de l’obra: 

 
Nom actuació Àmbit (nova 

inversió/mante
niment-
reposició 
inversions) 

Estat actual 
actuació 
(condicions de 
maduresa) 

Anualitat 
execució 

Cost total 
inversió€ 

Import 
previst  de 
l’assignació 
PGI € 

Reforma de la zona esportiva de Can 
Serra a Vacarisses (Pèrgola amb 
estructura metàl.lica) 

Nova 
inversió 

Disposa 
d’avantprojec
te 

2021 361.990,86 147.990,86 

Construcció de la nova seu de la 
Policia Municipal i el magatzem de la 
Brigada d’obres de l’Ajuntament de 
Vacarisses (FASE I – seu Policia 
Municipal) 

Nova 
inversió 

Disposa 
d’avantprojec
te 

2021 561.035,19 420.435,20 

Desenvolupament del Camp de Futbol 
situat a l’Av. Muriel Casals i Couturier 
(FASE C -
vestuaris/magatzem/instal.lacions/c
oberta pàdel) 

Nova 
inversió 

Disposa 
d’avantprojec
te 

2022 560.836,81  50.000,00 

 
 
TERCER.-  Acordar la planificació de la inversió d’acord amb l’execució prevista i la seva 

imputació al pressupost de l’Ajuntament: 
 
 

Pressupost Reforma de la zona 
esportiva de Can 
Serra a Vacarisses 
(Pèrgola amb 
estructura 
metàl.lica) 

Construcció de la nova 
seu de la Policia 
Municipal i el magatzem 
de la Brigada d’obres de 
l’Ajuntament de 
Vacarisses (FASE I – seu 
Policia Municipal) 

Desenvolupament del 
Camp de Futbol situat a 
l’Av. Muriel Casals i 
Couturier (FASE C -
vestuaris/magatzem/insta
l.lacions/coberta pàdel) 

Anualitat 2021 2021 2022 
Finançament a través del PGI (Línia 
de suport 1 “Projectes sostenibles) 

147.990,86 420.435,20 50.000,00 

Finançament a través de l’ens local 111.000,00 140.599,99 510.836,81 
Altres fons de finançament (PUOSC) 103.000,00 0,00 0,00 
TOTAL 361.990,86 561.035,19 560.836,81 

 
 
QUART.-  Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona , presentant electrònicament 

el formulari normalitzat I-001-20 de conformitat amb el Programa general 
d’inversions. 

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

Import total (dotació 
econòmica garantida/base de 
concertació) € 

Import Línia de suport 1 
“Projectes sostenibles” (80% de la 
dotació garantida)) 

Import Línia de suport 2 “Fons 
incondicionat d’inversió” (20% de 
la dotació garantida) 

 
773.032,58 

 
618.426,06 

 
154.606,52 
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4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
La Sra. Carbó llegeix el manifest que té el següent text literal: 
 
4.1.-  MANIFEST 25N. DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

ENVERS LES DONES 2020. 
 
Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes 
polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data com 
a Dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones. Des de llavors, no han 
cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a erradicar les 
violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars 
anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el #MeToo i 
el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el poder 
patriarcal. 
 
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les 
violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans 
més fonamentals està guanyant, poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre 
l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem caminant. Cal 
enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de violència masclista. 
Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i ex parella, o en l’àmbit familiar, i que durant 
molts anys s’han considerat un problema privat, però també aquelles que es produeixen en 
l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com 
ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones 
amb finalitat d’explotació sexual o altres. 
 
Sovint se’ns pregunta, què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada? I, afortunadament, 
les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar els violències masclistes. 
Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte la 
violència masclista. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i 
criatures que viuen en situacions de  violència com, segurament, ho seran els mesos que 
vindran, mentre duri la pandèmia, i fora d’aquest context de pandèmia també. 
 
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a 
les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el control sobre 
dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta 
menys força que l’habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i 
l’increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa 
social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la 
interacció social o l’augment del teletreball. S’han produït situacions d’assetjament sexual a 
canvi de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per 
tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en espais 
d’oci informal en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de violències 
sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en línia està afectant a moltes 
dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el 
control o l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres 
rellevància en al situació de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les 
seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles. 
 
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir de 
les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers 
passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, constantment, estan elaborant i 
readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida 
i, durant un temps, també ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses que ens 
mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és 
sinònim de pau sinó de por i violència. 
 
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no 
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era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser el 
carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien 
ensenyat coma refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres. 
 
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el control 
sobre la víctima, tenir el poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples campanyes 
socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les violències i, tot i això, no ha 
sigut suficient. 
 
Quan em tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien 
aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, precisament, quan 
s’ha produït el desconfinament. 
 
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementades en xifres tristament històriques. 
Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant per 
desplega polítiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, lar 
recuperació i la reparació de les supervivents, i del seu entorn, així com fer èmfasi en la 
sensibilització, prevenció i formació, ja que fan de puntals clau en la lluita contra la violència 
masclista. 
 
Com veiem, és cert que la violència s’ha accentuat dins de les llars, o cases, en el context que 
estem vivint, però no hem d’oblidar que vivim en una societat patriarcal, i que les violències 
també les trobem en espais públics, laborals i d’oci, i que aquests no sempre són segurs. 
 
Per això, no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han 
superat allò de “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les associacions, 
entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l’emergència de trobar 
solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari de 
la societat i els administracions per garantir la vida digna de les dones i les nenes. 
 
Vivent amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb qui 
compartim activitats diverses, etc. Esdevenen vigilants informals del benestar. Compartim 
preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s’ha vist 
impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar les 
violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 
 
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment idoni 
per explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha alertat sobre 
la situació que patien, a les que han pogut escapar. 
 
Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les 
cases on hi ha el seu victimari. 
 
I no volem acabar el manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de 
les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de les 
que lluiten dia a dia per fer-ho. NO esteu soles. 
 
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels 
vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi 
intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat. 
 
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també còmplice en 
la construcció d’aquest món millor. 
 
El moviment feminista és imparable i la sororitat la nostra força, no només entre dones, sinó 
entre totes aquelles persones sensibilitzades que no queden quietes, que es mouen i que 
lluiten. 
 
Perquè no volem legitimar la violència, sinó condemnar-la i rebutjar-la.  
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Perquè volem una societat de persones lliures, apoderades i sense por.  
 
Perquè ens hem cansat de callar i observar. 
 
Perquè no ens volem sempre valentes, sinó lliures! 
 
 
 
A continuació el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Serra.  
 
La Sra. Serra explica que han tingut un total de 212 casos positius des de l’inici de la pandèmia 
i que, tot i que han millorat les dades a nivell local estan en un índex de risc baix del 64,79 %, 
però els diagnosticats amb prova PCR els últims 7 dies son 5 persones, els últims 15 dies 17 
persones i el risc de contagi és del 0,3. Per tant, les mesures han de seguir sent les mateixes 
fins que tinguin una vacuna. 
 
En relació a l’atur a Vacarisses el Sr. Alcalde explica que aquest mes s’han quedat igual, en el 
13,6 % de taxa d’atur registrat.   
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El Sr. Serna pregunta què estan fent a la carretera vella just a l’entrada de la Carena Llarga. 
També demana que l’informin sobre la neteja de la carretera d’Olesa. 
Pregunta si tenen pensat informar als veïns de La Creu si tiraran endavant o no l’obra i si tenen 
pensat ampliar en un dia la recollida d’escombraries “porta a porta”. 
Per altra banda pregunta si ja saben el dia de la convocatòria del Consell de Seguiment de Coll 
Cardús i si el Sr. Grinó ha contestat sobre la seva assistència. 
 
En relació a la comissió de seguiment el Sr. Alcalde respon que estant buscant una data en la 
qual el Sr. Griñó no es pugui escapar i pugui assistir, perquè almenys no sigui per no insistir. 
Pel que fa al “porta a porta” diu que tornaran a convocar la taula i demana que es facin allà les 
propostes. 
 
El Sr. Alcalde explica que un cop resoltes totes les al·legacions de La Creu tornaran a portar-ho 
als veïns i que valorin ells si és el millor moment per començar o cal esperar. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a la rasa a l’entrada de la Carena Llarga, diu que no sap de 
què es tracta, que potser és Diputació de Barcelona que està passant la xarxa de fibra. 
En relació a la carretera d’Olesa el Sr. Casas diu que ja li va dir fa uns dies que no estava 
acabat i que ho acabaran en breu. 
 
El Sr. Serna demana que s’informi del que estan fent a l’inici de la Carena Llarga i que l’informi. 
 
Intervé la Sra. Moreno qui per començar felicita a la Sra. Carbó, doncs ahir va assistir als actes 
del 25 N i li van agradar molt, sobretot el vídeo de la gent jove del Punt de Vol, i li pregunta si 
han pensat penjar-ho a la web, si té els permisos. 
Adreçant-se a la Sra. Moral li diu que porta dos consells escolars que no li passen l’enllaç de 
connexió, rep la documentació però no l’enllaç, el que l’obliga a ella a trobar la manera de 
comunicar-se amb ells per avisar-los i poder connectar-se. 
Al Sr. Alcalde li diu que no té raó quan diu que entrem tots a les comissions i en canvi sí que 
tenen raó quan diuen que els ha vetat en alguna ocasió, doncs tant ella com el Sr. Boada tenen 
un e-mail informant-los de que no poden assistir a la reunió del “porta a porta”, quan la moció la 
va presentar el seu partit i la resta de partits no tenien cap problema, ni ells tenien cap 
problema d’horaris per assistir-hi. 
Per acabar pregunta al Sr. Alcalde el mateix que ja han preguntat els seus companys i no ha 
contestat, si finalment es pujaran els sous. 
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Intervé la Sra. Moral qui, en relació a l’enllaç de convocatòria la Sra. Moreno té raó, diu que es 
disculpa per aquest motiu i que parlarà mb la tècnica d’Educació per tal que això no torni a 
passar. A més al proper consell ella personalment se’n assegurarà de que el rebi.  
 
Demana la paraula la Sra. Moreno per comentar una cosa que s’ha oblidat de dir. Comenta que 
abans quan hi ha hagut la petita discussió entre els seus companys i el Sr. Alcalde li ha fet 
pena que la resta de regidors d’Esquerra hagin rigut, perquè creu que tots son un equip i venen 
a col·laborar per un bé dels seus veïns, i ho ha trobat una falta de respecte. 
 
Intervé la Sra.Carbó per dir que el vídeo dels joves s’ha penjat al Facebook i a l’Instagram del 
Punt de Vol, i també s’han penjat fotos de tots els actes que es van fer. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ell també vol agrair a totes les joves que hi han volgut 
participar, igual que a la regidoria i regidora. 
 
Adreçant-se a la Sra. Moreno li diu que la paraula vetar no és la correcta, doncs es funciona 
per comissions, si els 13 han d’anar sempre a tot arreu es faran molt amics però no es pràctic, 
per això hi ha els representants i portaveus. A més no té gaire sentit que un partit que té 6 
regidors es trobi a una comissió amb un que només en té un o amb un altre que en siguin tres, 
perquè llavors no farien justícia les representacions que hi ha. 
 
La Sra. Moreno diu que no parla de comissions, sinó de taules de diàleg o altres. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha un representant de cada partit per cada cosa i sempre s’ha 
funcionat així, no es tracta de vetar a ningú, sinó que cada partit envia a qui creu que millor pot 
defensar els interessos del partit o més coneixement en té sobre la matèria. Segueix dient que 
és cert que la moció la va presentar U.I.P.V. però qui convoca la mesa no son ells sinó l’equip 
de govern, i no es veta a ningú, només s’intenta ser funcional i operatiu. 
En relació al R.O.M. diu que si fan cas del R.O.M hauran de canviar moltes coses, diu que per 
exemple a la Junta de Portaveus hi va el portaveu i a una comissió del “porta a porta” hi ha 
d’haver aquella persona que tingui més coneixement sobre el “porta a porta”. 
Comenta que si es convoca una comissió on s’ha d’acabar votant tampoc poden donar vot a 
tothom. 
 
La Sra. Moreno respon que ells tres arribarien a un acord i només contaria com un vot, diu que 
el que ella volia dir és que en una taula de diàleg creuen que quan més gent hi pugui aportar 
sempre serà millor. 
 
El Sr. Alcalde diu que els partits treballen les seves propostes, consensuen acords, i a la 
comissió només hi va el representant amb la proposta acordada, no es va a fer una pluja 
d’idees. Posa d’exemple una comissió del Parlament de Catalunya, on cada partit envia un 
diputat i es van repartint. 
 
La Sra. Moreno diu que no hi estan d’acord, però que almenys ja els ho ha aclarit. Demana que 
també li aclareixin el tema de l’augment del sou i que els regidors que s’han rigut dels seus 
companys es disculpin. 
 
El Sr. Alcalde diu que el Sr. Boada se’n passa molts de plens rient i pensa que no passa res, 
perquè ningú se’n riu de ningú. 
 
La Sra. Moreno diu que no es el mateix cas, sinó que ells han començat a riure tots i a ella 
personalment li ha semblat una falta de respecte. 
 
Intervé la Sra. Moral per dir que ella personalment ha rigut quan el Sr. Gibert li ha dit dictador al 
Sr. Alcalde, doncs li ha semblat fora de lloc totalment. 
 
El Sr. Alcalde diu que ja està bé que als seus companys els hi faci gràcia que li diguin dictador, 
però ell pensa que no fa gràcia. En relació al 0,9 % el Sr. Alcalde li pregunta a la Sra. Moreno 
què creu ella que faran. 
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La Sra. Moreno respon que és ella qui ho ha preguntat per saber-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu que la seva proposta era apujar-ho només a l’oposició i els pregunta si hi 
estaran a favor. 
 
La Sra. Moreno respon que ells no estaran a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que feia broma, que no pensaven apujar-ho i que venint d’on venen parlar de 
sous no ho troba el més adient. 
La Sra. Moreno diu que tant ella com el seu partit poden preguntar-ho si volen i el Sr. Alcalde 
està en el seu dret de contestar o no. 
 
El Sr. Alcalde diu que acaba de respondre i li pregunta a la Sra Moreno si sap el que 
representa un 0,9 % de tots els que estan allà, doncs potser creu que son molts diners, però de 
totes maneres no se’l pujaran. 
 
La Sra. Moreno diu que el que no entén és perquè no ha contestat a la primera i agraeix al Sr. 
Alcalde que ho hagi fet ara. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que venint d’on venen.... 
 
La Sra. Moreno diu que li han fet la pregunta com la pot fer qualsevol altra partit, que el Sr. 
Alcalde està en el seu dret de contestar o no,  i que a més a ella no pot fer-li aquest comentari 
de venint d’on venen. 
 
El Sr. Alcalde respon que al seu partit si que pot fer-li i que també està en el seu dret de dir-ho. 
 
La Sra. Moreno diu que ja fa anys que no governen. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell és historiador i li agrada parlar-ne. 
 
El Sr. Gibert demana la paraula per dir que realment la Sra. Moreno té raó i que és penós que 
l’equip de govern rigui dels companys de l’oposició quan intervenen,  i això no és d’ara, sinó 
que quan assistien als plens ell personalment ha hagut de patir que se li’n riguessin a la cara, 
fins i tot en una ocasió un regidor va demanar disculpes públicament perquè ell li va demanar. 
Afegeix que es tracta d’una manca de respecte cap als tres regidors d’U.I.P.V. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Gibert si té alguna pregunta a fer. 
 
El Sr. Gibert li respon que no s’amoïni, que ja anirà per feina, però que si vol pot començar a 
contar els 10 minuts. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Gibert que deixi de repetir una cosa que ell no ha dit en cap 
moment, doncs el tema del R.O.M. ho ha tret ell. Afegeix que el Sr. Gibert té una manera de fer 
política dient que els altres han dit. Torna a dir que ha sigut el Sr. Gibert qui ha tret el tema del 
R.O.M. i qui els ha dit dictadors, a més diu que amb això no hi guanya ningú, però sí que estan 
donant un espectacle patètic i no pensa entrar-hi més, doncs ell li dona la paraula quan cal i els 
minuts que calgui sense seguir el R.O. M. per no perdre debat ni pluralitat. Per acabar diu que 
ell ho deixa aquí però si el Sr. Gibert vol continuar que ho faci. 
 
El Sr. Gibert diu que ell també ho deixa aquí si l’alcalde creu que aquesta és l’actuació correcta. 
Per altra banda, arrel del que ha comentat la Sra. Moreno sobre els consells escolars, el Sr. 
Gibert diu que en aquest últim consell hi va haver una actuació mot irrespectuosa per part d’un 
regidor de l’equip de govern envers la Sra. Moreno, que ella els ho va comentar i els va 
semblar bastant greu i que ho enllaça amb el que estan acabant de parlar, aquesta manca de 
respecte a tot el que faci olor a U.I.P.V. 
El Sr. Gibert explica que aquesta setmana hi va haver un regidor que va faltar al respecte, per 
no dir insultar, a través d’un audio d’un whatsapp que va enviar per error a la mateixa regidora, 
i és per això que demana a aquest regidor que demani disculpes públicament per aquesta 
manca de respecte. 
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El Sr. Alcalde respon que entén que el regidor ja es va disculpar d’un whatsapp privat,  i que a 
més és la regidora qui ha de demanar si vol unes disculpes públiques, doncs li sembla que la 
regidora va acceptar les disculpes, però si d’això també en volen fer política, endavant. El Sr. 
Alcalde diu a la regidora que si necessita aquestes disculpes ho digui, però torna a repetir que 
es tracta d’un missatge privat, com molts d’altres se’n fan. 
 
Pren la paraula la Sra. Moreno qui diu que efectivament això va passar dilluns i ella es va 
emprenyar molt, doncs va rebre un whatsapp d’un company dient-li coses no gaire agradables, 
que a sobre no era per ella sinó per a una altra companya. Explica que és cert que ella ja va 
acceptar les disculpes per privat i per això van pensar que no era ella qui havia de demanar-ho 
avui, però ha tornat a sortir el tema per la manca de responsabilitat d’aquesta setmana i les 
faltes de respecte al ple. Diu que ella no parla mai d’aquesta manera sobre ningú amb els seus 
companys, primer perquè son persones, son veïns i al final haurien de ser un equip. Explica 
que el primer dia que ella va assistir a l’ajuntament que els va citar l’Olga perquè el Sr. Alcalde 
estava de baixa precisament li va dir a l’Olga que, al ser nova, li feia por assistir als plens i 
aquesta li va respondre que no es menjaven a ningú. Per acabar diu que últimament s’està 
trobant que no rep la documentació a temps, que no li envien els zooms, que rep un whatsapp 
per error o no...perquè ja ho dubta tot, però que només vol demanar que almenys als plens i on 
hagin de treballar conjuntament que es faci de la millor manera possible i que sigui més 
agradable i amè. 
 
El Sr. Boada demana al Sr. Alcalde la carta del Director General que va dir en l’anterior ple que 
tenia, en la que parlava de 500.000 tones. 
Per altra banda el Sr. Boada diu que a la reunió que ell va intervenir pensant que podia fer-ho 
va ser perquè ell volia comentar que no estava d’acord amb les tones, perquè a l’autorització 
ambiental no hi sortien, i és per això que demana que a les comissions que s’hagi de parlar 
sobre l’abocador el convoquin a ell. Afegeix que no diu que tots hagin d’estar a totes, sinó que 
a les juntes que es parli de l’abocador hi pugui assistir ell, que en té més experiència. 
Per altra banda pregunta per la planta de transferència que els van comentar de la cantera, 
perquè no els han dit res des de l’últim ple. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’endemà mateix hi van fer anar a la Policia perquè els van dir que es 
tractava d’una planta de transferència, però el que hi ha és una zona d’aparcament per a 
camions. Explica que, evidentment, els han dit que això tampoc es pot fer, però no era un 
planta de transferència, i van quedar que a partir de l’1 de gener ja no ho faran més. 
Pel que fa a les tones, el Sr. Alcalde diu que efectivament son 450.000 i que és el Sr. Tost qui 
va equivocat. 
 
El Sr. Boada diu que ell ha vist entrar a la cantera contenidors plens i sortir buits, per tant no 
s’ho creu això que li diu el Sr. Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell no acostuma a dir mentides i que té l’informe de la Policia on diu 
que allà no hi ha res, a més el Sr. Secretari ha parlat amb els propietaris. 
Pel que fa a les tones diu que son 450.000 tones i que tenia raó el Sr. Boada, per tant no sap 
d’on treu les 500.000 el Sr. Tost. 
En relació a les comissions diu que si el Sr. Boada vol venir a una comissió el que han de fer és 
que el portaveu li delegui l’assistència i no hi ha cap problema, el que no pot ser és que alguns 
partits estiguin mes representats que altres. 
 
El Sr. Boada diu que a vegades sembla que els tinguin por, doncs ells respecten els vots i ho 
respecten tot, també té la sensació de que ell destorba. 
 
El Sr. Alcalde respon que a ell personalment no el destorba, però precisament si es fan 
delegacions és per no acabar així, com avui, que porten 3 hores discutint. 
 
El Sr. Boada diu que qui tira llenya al foc és el Sr. Alcalde, recordant coses de fa 30 anys com 
el polígon industrial, doncs ells no recorden qui governava o deixava de governar, és el Sr. 
Alcalde qui els fa memòria, 
Segueix dient que el que ells han dit és que no estan d’acord amb com es presenten els 
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pressupostos perquè no els han explicat abans, sinó que el que fan és assegurar-se l’aprovació 
i donar-los la mínima informació, com ja va passar durant l’anterior legislatura. Segueix dient 
que ni els ingressos son certs ni res és cert, en canvi si en parlessin abans segur que es 
posarien d’acord amb alguns temes, però segurament que hi ha coses que no els interessa 
explicar. Afegeix que a les reunions sense públic no es discuteixen mai, sinó que només passa 
als plens, quan el Sr. Alcalde comença a recordar. Torna a dir que li han hagut de preguntar 3 
vegades si s’apujaria el sou. 
 
El Sr. Alcalde reitera que ells els pressupostos els negocien amb aquells que volen seure i fer 
propostes. 
 
Per acabar informa de que el ple de desembre es celebrarà el dimecres 23, perquè els altres 
dos dijous un és festiu a l’ajuntament i l’altra és Cap d’Any. 
 
 
Essent les vint-i-una hores i cinquanta quatre minuts el senyor alcalde - president dona 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 


