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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020 

 

Vacarisses, a 23 de desembre 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 
Paola 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 26 DE 

NOVEMBRE 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.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CS VACARISSES, PER A IMPULSAR 

UN PLA DE RESCAT SOCIAL I ECONÒMIC PER A LES FAMÍLIES, AUTÒNOMS I 
EMPRESES I SECTORS ASSOCIATIUS, CULTURALS I DEPORTIUS DEL MUNICIPI 
DAVANT LA CRISI PROVOCADA PEL SEGON REBROT DE LA PANDÈMIA COVID-
19.  

 

Des d'inicis de l'any 2020, la situació provocada per la pandèmia del COVID-19 està tenint 
greus efectes sanitaris, socials i econòmics amb un impacte molt fort en el nostre municipi. 
La situació a Espanya llança dades comparatives amb altres països de la zona euro 
especialment preocupants, tant en termes sanitaris com en termes macroeconòmics, la qual 
cosa indica que les mesures adoptades deuen intensificar-se en tots els àmbits i en totes les 
administracions. 

Des de l'administració local també cal dur a terme totes les accions que siguin necessàries per 
a atendre les necessitats de les famílies i els sectors productius, esportius, culturals i 
associatius del municipi. Les mesures no poden aplicar-se de manera parcial o propagandística 
i hem de conscienciar-nos que la situació davant el segon rebrot reverteix d'una gravetat que 
exigeix posar tots els recursos a l'abast de l'administració, prioritzant el rescat social i 
econòmic, enfront de qualsevol altra despesa no prioritària en aquests moments. 
Probablement, la situació actual, és la més delicada que enfronta el nostre municipi en moltes 
dècades i no actuar, actuar tard o actuar de manera errònia tindrà com a efecte la desaparició 
de moltes empreses i negocis de la nostra ciutat i la ruïna econòmica per a moltes famílies. És 
urgent i necessari reforçar les ajudes directes i l'atenció social i elaborar un pla per a exonerar 
del pagament de taxes, impostos i tributs municipals a aquells que no té ingressos o no poden 
fer front a ells. 

Hem de llançar un missatge clar a la ciutadania que des del nostre Ajuntament s'actua i s'està 
al costat de la ciutadania i fer-lo de manera unànime, transversal i impulsant també la 
reclamació de més recursos a totes les administracions supramunicipals. Comptant també amb 
els recursos que estan pendents d'aplicació, com ara la utilització dels romanents i superàvits 
municipals acumulats durant els últims anys, així com la devolució al municipi del deute que té 
la Generalitat de Catalunya, i que pertanyen al conjunt de la ciutadania de Vacarisses. 
 
Per tot això, el grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Vacarisses proposa al Ple 
aconseguir els següents 

A C O R D S 

 
PRIMER.- Elaborar un Pla Extraordinari de Rescat social i econòmic per a les famílies, 
empreses, entitats, sectors culturals i esportius de Vacarisses davant el segon rebrot del 
Covid19, a fi de donar suport als afectats per aquesta situació en el nostre municipi i que 
inclogui, almenys, les següents línies d'actuació: 

- Alliberar a aquells sectors econòmics i productius que han vist restringida la seva 
activitat de manera total o parcial del pagament de tots aquelles taxes, tributs i 
impostos municipals en la part corresponent a l'any 2020 i, almenys durant el primer 
semestre de 2021, aplicant per a això les bonificacions, exempcions o devolucions 
necessàries. 

- Bonificar el pagament de l'IBI a aquelles famílies que hagin vist disminuïts els seus 
ingressos de forma significativa i en coordinació amb els serveis socials. 

- Crear una partida pressupostària d'ajudes a fons perdut dirigides a aquelles empreses i 
famílies que han vist afectada la seva situació econòmica en el segon rebrot i una 
partida pressupostària especial d'ajudes a aquells sectors econòmics que estan en 
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situació de fallida o plantejant el tancament per no poder fer front als pagaments 
derivats de la seva activitat i que s'han vist perjudicats donis de l'inici de la pandèmia. 

- Impulsar línies d'ajuda extraordinàries per al suport de l'activitat cultural, esportiva i 
associativa del nostre municipi. 

- Elaborar un pla de priorització de la despesa pública que entre els seus objectius tingui 
l'eliminar o reduir dràsticament totes aquelles partides de despesa superflu, 
subvencions o contractacions que no atenen polítiques públiques bàsiques, amb 
l'objectiu d'alliberar recursos per a destinar-lo a cobrir les necessitats dels sectors 
afectats i, tenint en compte que no es poden mantenir les mateixes partides de 
despesa en la situació actual que en els moments previs a la pandèmia. 

- Analitzar l'estat de projectes municipals que es vagin a sufragar amb recursos propis i 
cancel·lar o posposar aquells que no siguin urgents, amb el fi de poder alliberar també 
aquests recursos per a atendre l'emergència actual. 

SEGON.- Elaborar un informe de la situació del municipi quant a la planificació de recursos 
necessaris per a atendre de manera diligent les necessitats derivades de la pandèmia i 
elevar-lo a altres administracions per a sol·licitar fons econòmics que permetin 
complementar les Inversions que es realitzin a Vacarisses. 

TERCER.- Incloure aquestes demandes en l'elaboració del Pressupost del municipi de 
Vacarisses per a l'any 2021, així com en els plans de xoc elaborats o que es puguin 
elaborar per a fer front a la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia del COVID-19. 

QUART.- Instar al Govern d'Espanya a facilitar que els ajuntaments puguin utilitzar la 
totalitat dels romanents i superàvits acumulats durant aquests últims anys per a fer front a 
l'actual crisi social i econòmica derivada de la pandèmia del COVID-19. 

CINQUÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la devolució del deute que manté amb el 
nostre municipi, íntegrament, per a poder fer front amb majors recursos a la crisi social i 
econòmica derivada de la pandèmia del COVID-19. 

SISÈ.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions del municipi, al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
Govern d'Espanya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. 

 
 
Intervé la Sra. Muñoz per dir que a l’anterior ple l’equip de govern va informar de que hi hauria 
un petit pressupost per aquests casos, però troben convenient que sigui més específic per tal 
que la gent entengui que poden acollir-s’hi, i és per això que han presentat la moció. A 
continuació la Sra. Muñoz llegeix la moció. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que han fet una valoració i troben que es tracta d’una moció 
genèrica, inconcreta en molts aspectes del seu redactat i fins i tot és retardada en el temps, 
doncs parla del segon rebrot quan ja estan en el tercer. Per altra banda diu que la moció parla 
d’abordar un pla social i econòmic, que ja s’està abordant, amb diferents ajuts per part de les 
diferents administracions. Diu que avui , a nivell estatal , el govern ha aprovat un conjunt de 
mesures de finançament, rebaixes fiscals, deutes tributaris .... pels sectors mes afectats. 
Afegeix que també des d’altres administracions s’han aprovat ajuts per les famílies més 
vulnerables des dels Serveis Socials corresponents. 
La Sra. Fuster diu que la moció també parla sobre la modificació del pagament de l’IBI, mesura 
amb la que podrien estar d’acord però no amb el redactat indicat a la moció, que diu que sigui 
per les famílies que hagin vist disminuïts els seus ingressos de forma significativa,  i amb 
aquest redactat hi cabrien famílies amb nivells econòmics molt alts però que també han vist 
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disminuir els seus ingressos de forma significativa. Per altra banda, on parla de línies d’ajut 
extraordinàries pel suport a activitats culturals, esportives i associatives del , cal tenir en compte 
que aquestes activitats han estat restringides durant la pandèmia, i a més que entenen que les 
entitats no poden ser objecte d’ajuts a no ser que es tracti d’entitats personalitzades amb 
costos fixes. 
Per acabar la Sra. Fuster diu que a un altre punt dels acords es parla de la priorització de la 
despesa pública, però es troben que ja tenen despesa pública pressupostada i aprovada i que 
no es pot paralitzar, per exemple l’aparcament del poble, i és per tot això des de Movem 
Vacarisses no poden recolzar aquesta moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que des del PSC estan d’acord que s’ha d’ajudar a 
autònoms, associacions plurals i esportives, famílies i empreses, fent el possible per arribar a 
tots els afectats sense descuidar als que ja tenien aquestes necessitats anteriorment. Afegeix 
que creuen que varies de les mesures que es demanen s’estan duent a terme per part de 
l’ajuntament, el que sí troben pertinent és el segon acord que diu elaborar un informe de 
situació amb dades econòmics i socials, crear una comissió en aquest sentit  i, des d’aquesta, 
realitzar les accions proposades per poder arribar a la major part d’afectats el més de pressa 
possible, sempre amb l’ajut dels tècnics de cada àrea . Per acabar demanen a Ciutadans que 
deixin la moció sobre de la taula per poder adequar-la entre tots els partits polítics. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que estan en la línia de la resta de partits. Troben que la moció ve 
una mica tard, sobretot tenint en compte que en el darrer ple es va aprovar el pressupost del 
2021 que té un fons de contingència bastant important. També diu que tal com ha dit la Sra. 
Fuster no estem al segon rebrot, sinó al tercer , i com ja ha dit el pressupost ja està aprovat i en 
exposició pública. Segueix dient que la moció diu que s’ha d’ajudar a les activitats culturals i 
esportives, però la majoria estan aturades , tal com ha dit la Sra. Miranda, estan d’acord amb 
l’elaboració de l’informe del segon punt. 
El Sr. Serna diu que la moció també parla d’aturar les obres, el que li sembla molt difícil, 
almenys les que ja estan engegades. Per acabar diu que la intenció és bona però que creuen 
que està una mica fora de lloc , per tant, creuen que cal deixar-la sobre de la taula i que entre 
tots puguin polir-la. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en la línia del que han comentat els companys, diu que creuen 
que deu ser una moció model de Ciutadans perquè fins i tot parlen de Vacarisses com a ciutat. 
El Sr. Gibert diu que es cert que estan en el segon o tercer rebrot, que la situació econòmica i 
social és greu i que des de les administracions s’han de prendre mesures per tal d’ajudar a tots 
aquests sectors perjudicats per la pandèmia, però pensen que qui ha d’apostar i reaccionar 
amb forma d’ajuts a fons perdut son les administracions estatals i de les comunitats 
autònomes. Afegeix que creuen que l’ajuntament de Vacarisses ja està fent un esforç amb el 
fons de contingència del pressupost i son conscients de que a Vacarisses hi ha algunes 
empreses i petits negocis que estan patint perquè els estan fent tancar, però com ja van dir en 
el debat del pressupost ells pensen que l’IBI si que es podria haver baixat. 
Per altra banda, igual que han dit els seus companys, el Sr. Gibert diu que creuen que l’objectiu 
no és impulsar línies d’ajut per entitats culturals, esportives i associatives, sinó ajudar a les 
persones, famílies i empreses. Pel que fa a projectes municipals que s’haurien de deixar de fer 
diu que evidentment que n’hi ha que no es podran aturar, però d’altres que sí, com per exemple 
el macroprojecte de la pacificació del centre, que costarà una fortuna a l’ajuntament i, per tant, 
proposen i demanen que no es faci, doncs no és necessari. 
El Sr. Gibert diu que també estan d’acord amb el segon punt, per planificar una mica els 
recursos, però amb el tercer punt van tard doncs com ja saben el pressupost ja està aprovat, 
però com ja ha dit suposa que ho han fet perquè és una moció tipus, presentada pel partit . 
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Pel que fa al quart punt diu que el govern ja ha autoritzat a utilitzar el superàvit, per tant no té 
massa sentit,  i amb el cinquè punt hi estan d’acord però, com han vist,  el govern està prenent 
unes mesures amb criteris sanitaris que obliguen a tancar negocis, restaurants, bars, però no 
ho acompanyen amb unes mesures, per tant dubten que la Generalitat sigui capaç ara mateix 
de fer el retorn. Comenta que hi ha un malestar general per les mesures que s’estan prenent 
darrerament, moltes improvisades, sinó que els hi preguntin a la gent de la Cerdanya i del 
Ripollès. 
Per acabar diu que no té sentit aprovar una moció on la majoria de punts no es poden complir i 
que volen escoltar què hi té a dir l’equip de govern. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que segurament repetirà coses que ja han dit els regidors i 
regidores dels diferents partits. Explica que des de l’ajuntament les mesures que bonament han 
pogut les estan portant a terme, mesures que en molts casos ajuntaments amb el número 
d’habitants que té Vacarisses no ho han fet. Explica que han fet dues emissions de 
microcrèdits, per ajudes directes a la restauració i estètica, al que s’han adherit pràcticament la 
totalitat d’aquests establiments, han doblat la dotació de Serveis Socials amb 70.000 €, s’ha 
reforçat amb una persona Serveis Socials a través de la subvenció de la Diputació, s’ha eximit 
de les taxes de terrassa per l’hostaleria i a més s’han acollit a subvencions que ha donat la 
Diputació per entitats i associacions culturals i esportives. Aclareix que  pel que fa les culturals 
no en tenen cap almenys amb els criteris estipulats i d’esportives de moment no s’hi ha adherit. 
 
El Sr. Alcalde segueix dient que volen deixar clar que estan al costat de la gent, no son aliens 
al que està passant i que seguiran amb el fons de contingència de 150.000 € per totes aquelles 
contingències que vagin sorgint. Afegeix que tampoc s’han gastat el romanent de l’anterior 
exercici, uns 300.000 €, que ja van explicar que ho feien en previsió del que pogués venir. 
En relació a l’IBI i a la baixada d’impostos el Sr. Alcalde diu que quan se n’hauria de tractar és 
quan parlen de taxes i ordenances. Afegeix que el que ells creuen és que l’IBI que s’ha de 
pagar és el que toca a Vacarisses i si hi ha gent que no pot pagar-lo o bé no pot pagar altres 
taxes o subministres per això tenen els Serveis Socials, que han dotat i doblat les partides 
d’aquest àmbit,  justament per tal que les famílies que ho necessitin hi puguin accedir. 
 
Segueix dient que en termes generals no els desagrada la moció, però hi ha coses que els 
sobten per exemple quan es demana el retorn del deute de la Generalitat, quan ara 
pràcticament no en té ni amb Vacarisses ni amb d’altres ajuntaments perquè ja va fer un esforç 
en l’anterior mandat per restituir-lo, però a ningú se li escapa que per sobre nostre hi ha un 
estat que té pressupostos com el de Defensa, sense entrar en el de la casa reial que és la 
xocolata del lloro del que té Defensa. La resta de punts de la moció, com ja han dit, alguns van 
tard i d’altres ja s’han fet, però el segon acord sí que el troben interessant i, tal com ha dit la 
regidora del PSC si la moció es deixa sobre de la taula poden crear una comissió per poder 
anar reunint-se i tractar totes aquelles millores que creguin que puguin sorgir per fer front a la 
pandèmia. 
 
Pel que fa a les grans obres el Sr. Alcalde diu que, en concret, el tema de la cruïlla va sorgir fa 
5 anys i ni és una macro obra com diuen ni tampoc costarà molts diners a l’ajuntament , com 
també han dit. Informa que segons els hi han dit l’obra començarà al gener i, com ja saben, hi 
va haver la licitació i una baixa temerària, per tant es va haver de refer  i ara no ho recorda 
exactament però el cost serà uns 120.000 o 150.000 €, xifra que no els sembla gens 
desorbitada tenint en compte que també inclou tota la zona de la plaça de davant del punt de 
vol i ,a la seva manera , dona continuïtat al projecte del pàrquing per la gent que pugui venir 
dels altres nuclis habitats i que podran aparcar i desplaçar-se a peu amb tota comoditat cap a 
l’escola, a la farmàcia, al CAP, a l’ajuntament, doncs, com ja saben, Vacarisses té els serveis 
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desequilibrats doncs, per fets històrics , estan gairebé tots concentrats al nucli, per això han de 
vetllar perquè la gent hi pugui aparcar i desplaçar-se amb comoditat. 
 
En relació a les altres gran obres diu que estan subjectes al P.G.I., una subvenció de la 
Diputació de Barcelona destinada a obres i també en aquest cas al  P.U.O.S.C. Afegeix que és 
per això que estan en desacord amb el que han comentat de les grans obres. 
Per acabar el Sr. Alcalde diu que l’esperit de la moció el veuen bé, doncs és intentar ajudar a la 
gent que ho està passant més malament, i pensen que des de l’ajuntament ja estan fent tot el 
possible ,doncs han posat recursos i més que en posaran per ajudar a les famílies i comerços 
que ho necessitin. Per tant,  la seva proposta és deixar la moció sobre  la taula i,  agafant la 
idea de la regidora del PSC poden crear una mesa o comissió per estar constantment al dia de 
tot el que pugui estar passant i intentar trobar entre tots i totes les millors solucions per enfocar 
la lluita des de Vacarisses contra la pandèmia. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que està d’acord en deixar la moció oberta però vol aclarir alguns 
punts que han comentat els regidors en les seves intervencions. 
Per començar diu que  la moció no diu enlloc que s’hagi de paralitzar cap obra, ni tindria cap 
sentit dir-ho, sinó que tal com diu la moció es referia a projectes municipals que s’hagin de 
sufragar amb recursos propis i no les obres ja començades, aquestes s’han d’acabar.  
En relació al que han dit de que van una mica tard diu que és possible, doncs la moció es va 
presentar el 16 de novembre, però no va entrar en l’anterior ple per la data i per un problema 
tècnic. Per acabar diu que estarien d’acord en crear la mesa de diàleg. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui ratifica que la moció es va presentar per l’anterior ple però va 
entrar un dia tard i no la van poder recollir. 
 
La Sra. Muñoz diu que li sembla bé deixar-la sobre de la taula, es fa per intentar ajudar a la 
ciutadania i almenys és molt millor que no pas dir que ve de dalt i Ciutadans vol que a tot arreu 
es demani el mateix, cosa que tampoc és dolenta. Per acabar diu que la poden tirar endavant 
com a mesa de diàleg. 
 
El Sr. Alcalde diu que en aquest cas la moció no es vota i el que faran es posar-se a treballar 
per crear aquesta mesa de diàleg.  
 
 
 
2.- SOBREVINGUTS . 
 
No n’hi ha. 
 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 16, 23 i 30 DE NOVEMBRE 2020, I EL 9 DE 
DESEMBRE 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 352/2020, de 18/11/2020, al 374/2020, 
de 14/12/2020), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 31/2020, de 
20/11/2020, al 33/2020, del 1/12/2020), (Obres i Serveis, del 38/2020, de 20/11/2020, al 
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45/2020, de 14/12/2020), (Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, del 
12/2020, de 09/12/2020, al 13/2020, de 9/12/2020), (Urbanisme, del 102/2020, de 
16/11/2020, al 123/2020, de 10/12/2020), (Turisme, Comerç i Consum, el 3/2020, de 
23/11/2020), (Esports, del 19/2020, de 19/11/2020 al 22/2020, de 3/12/2020), 
(Educació, del 31/2020, de 13/11/2020, al 33/2020, de 11/12/2020), (Acció Social, del 
78/2020, de 4/12/2020, al 87/2020, de 11/12/2020), (Habitatge, l’1/2020, de 
26/11/2020). 

 
            Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.-  DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora de Serveis Socials i Sanitat per tal que els informi 
de l’evolució de la covid-19 a Vacarisses. 
 
La Sra. Serra informa que ara mateix hi ha un acumulat total de 252 casos, 8 diagnosticats els 
darrers 7 dies, la taxa de reproducció està al 0,62, i el risc de rebrot és de 167. 
 
El Sr. Alcalde informa de que l’atur ha disminuït en 16 persones i l’atur registrat està en el 13,2 
%, una dècima pel damunt del Vallès Occidental i una dècima per sota de la mitja catalana. 
 
També vol informar de que els van fer arribar el primer informe sobre la qualitat de l’aire en 
diferents punts del municipi en relació a les concentracions de sulfur d’hidrogen i formaldehid 
d’aquesta segona fase de l’estudi, segons el qual els paràmetres son molt baixos per a que 
puguin afectar a la salut. Explica que ara començarà la tercera fase, durant la qual també es 
durà a terme aquest control els propers 3 o 4 anys. 
 
Per altra banda també informa que ahir mateix els van comunicar que per part del grup Hera i 
el Consorci es farà un estudi a diferents punts de Vacarisses per intentar determinar la 
provinença de les pudors i que ja els informarà del seu inici ,que segurament serà a finals de 
gener. 
 
En relació al rebut de l’aigua del tercer trimestre que s’està cobrant aquest quart trimestre, 
explica que hi ha hagut un cert enrenou per les lectures fetes o que no s’han fet. Explica que 
han rebut queixes d’algunes persones, la majoria de les quals s’han adonat de que es tractava 
del tercer trimestre que és el que hi ha més consum,  a més moltes de les persones no han 
pogut anar de vacances, s’han estat a casa i, per tant, els consums en general han pujat molt. 
És cert que, en alguns casos, hi ha hagut fuites o males lectures i ja les estan resolent, però les 
queixes pel rebut del tercer trimestre son habituals any rere any, doncs molta gent té horts i 
piscines i gasten molta aigua a l’estiu. 
Explica que la recollida de lectures no la tenen digitalitzada i,  per tant , aquestes errades tan 
generals només podrien venir donades pel fet de que el senyor que agafa les lectures 
s’equivoqui en moltes, que no és el cas. Recorda que quan el consum passa el tercer tram, 
entre el que cobra l’ajuntament i la Generalitat,  el preu puja molt i encara més si es salta al 
quart tram, que és el que ha passat en molts casos. 
  
 
4.1.- POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE DEL CANVI DE NOM DE REGIDORA. 
 
Es posa en coneixement del Ple de la Corporació que la regidora d’aquest Ajuntament, senyora 
Cecília Moral Ramírez, mitjançant escrit presentat en data 2 de desembre de 2020,  registre 
d’entrada núm. 008145, comunica que al Registre Civil de Terrassa ha estat practicada la 
inscripció del seu nom que en el successiu serà Paola, en comptes de Cecília, en virtut de la 
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Resolució de 28 d’octubre de 2020, dictada per l’encarregat del Registre Civil de Terrassa 
(exp.1746/2020-JAJ). 
 
 
4.2.- MANIFEST DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2020. 
 
Des de l’any 1987, cada 1 de desembre al món es commemora el Dia Mundial de la Sida per 
donar suport a les persones que viuen amb el VIH i a les que estan afectades pel virus; per 
recordar les persones que han mort per malalties relacionades amb la sida i per no oblidar que 
hem de continuar actius, sense treva, en la resposta enfront del VIH. 
 
Aquest any 2020 totes les mirades estan sobre la pandèmia de la COVID-19 i com aquesta 
afecta la nostra salut. La COVID-19 ha fet que sigui evident, una vegada més, que la salut 
s’interrelaciona estretament amb altres qüestions fonamentals com les desigualtats, els drets 
humans, la igualtat de gènere, la protecció social i l’economia.  
 
Per acabar amb les pandèmies del VIH i de la COVID-19, coincidents en el temps, és 
necessària la mateixa aproximació holística basada en els principis de salut pública: equitat, 
solidaritat, accés al sistema sanitari i que la societat s’involucri en les mesures que es prenen. 
És clau que se’n segueixi impulsant el monitoratge, la prevenció, la detecció precoç i el 
tractament, i eliminar l’estigma i la discriminació associats, posant les persones en el centre de 
les actuacions, fonamentant-les en els drets humans i amb perspectiva de gènere. 
 
Per avançar en aquests objectius, el compromís polític i social existent a Catalunya ens ha 
permès desenvolupar eines com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, l’Acord 
nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacional i el Pacte 
social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH. Instruments com el 
Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana, les infecciones 
de transmissió sexual i les hepatitis víriques faciliten la planificació, l’impuls, la coordinació i 
l’avaluació de les estratègies que ens han de conduir al control i l’eliminació d’aquests 
problemes de salut. 
 
Només si les administracions, les entitats comunitàries, les societats científiques i la ciutadania 
treballen amb empenta i de forma coordinada aconseguirem millorar la qualitat de vida de tota 
la població, evitar noves infeccions, fer-ne el diagnòstic i tractar-les precoçment, així com 
abordar nous reptes com ara l’envelliment prematur de les persones amb VIH de forma 
efectiva.  
 
En aquest Dia Mundial de la Sida 2020, sincronitzem els esforços i apel·lem a la responsabilitat 
compartida, sense excepció, per aconseguir una societat més sana. La meva salut és la salut 
de totes i tots. 
 
La Sra. Serra fa la lectura del manifest. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui, adreçant-se a la Sra. Serra, li pregunta com està funcionant 
l’obertura del Casal d’Avis per recolzar el dispensari amb tot el que està relacionat amb la covid 
19. 
 
La Sra. Serra diu que està funcionant molt bé. Des de la part sanitària agraeixen molt l’espai 
perquè permet esponjar una mica l’atenció al CAP i concentrar allà ,sobretot, les proves PCR,  i 
els usuaris pel que li han transmès des de el CAP també estan molt contents pel fet de que 
s’hagi creat aquesta separació. 
 
La Sra. Muñoz diu que ha estat un encert , perquè abans quan anaves a fer-te la PCR t’havies 
d’esperar fora i, un cop et feien la prova , et tornaven a deixar fora fins a obtenir el resultat, i en 
canvi ara estan molt més recollits i , com que hi ha més casos,  no han de fer cua a fora 
esperant. 
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Intervé la Sra. Fuster qui, enllaçant amb la moció de Ciutadans, diu que pel que fa al pla de 
priorització de la despesa pública coincideixen amb el que ha argumentat el Sr. Gibert, doncs 
està mot bé voler bones accions i ajuts pel municipi en aquesta situació de pandèmia, però 
creuen que s’han de replantejar les grans obres, doncs no pot ser que per una banda es faci un 
discurs de que es vol ajudar i per altra banda es mantinguin obres que suposen un cost bastant 
considerable, per molt que digui l’alcalde ja reprendran els números, i a més obres que son 
innecessàries. Afegeix que en el seu moment ja van dir que la pacificació d’aquesta zona del 
poble entenen que no és prioritària i que a més es podria fer d’altres maneres, amb semàfors o 
rasants, que no impliquessin el cost que suposarà aquesta macro obra que creuen que no cal, 
doncs la situació econòmica és delicada. Afegeix que a més sempre estan amb obres al nucli 
com si fos el punt estratègic del municipi, quan hi ha moltes urbanitzacions abandonades que 
necessiten obres de millora, i a més diu que plantejar aquesta obra ara mateix ho troben 
desorbitat i els demana que reflexionin al respecte. 
 
Per altra banda la Sra. Fuster diu que s’haurien de replantejar la manera de distribuir els 
calendaris, doncs es troben els calendaris doblegats, trencats i si a més ha plogut com aquests 
dies es fan malbé i valdria la pena tractar-los molt millor. Diu que es podria crear un punt de 
recollida, per exemple. 
 
També pregunta sobre la previsió de la convocatòria de la comissió de seguiment de l’abocador 
i del CTR ,doncs encara no tenen dia i hora i és molt important que es faci el seguiment de tot 
el que s’està fent. 
 
En relació a les obres de La Creu i l’estudi de reparcel·lació del Ventaiol diu que en l’anterior 
ple el Sr. Alcalde va dir que potser haurien de plantejar-se si fer-les o no i, per tant, els hi 
agradaria saber la determinació de l’equip de govern al respecte.  
 
Per acabar la seva intervenció la Sra. Fuster vol desitjar bones festes i bon any per tothom i el 
retorn durant el proper any a la normalitat i a les activitats que el virus els ha tret, i un record 
per tots els que ens han deixat fruit dels seus efectes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en resposta a la Sra. Fuster en relació a les obres de la cruïlla, li 
recorda que ella estava al govern quan es va decidir tirar això endavant, fa cinc anys que es va 
decidir, s’ha seguit tot el procés, fa uns 4 mesos els va dir que ja s’havia adjudicat l’obra,  però 
ara queda molt bé demanar que aquests diners es destinin a ajudes socials. Afegeix que els 
diners per destinar a ajudes socials ja els tenen reservats i, per tant , no ho entén. 
Torna a dir que ells troben que es tracta d’una obra necessària i que no és que es faci al centre 
del poble, sinó que es fa a on hi ha els comerços i equipaments com La Fàbrica, la biblioteca, 
l’escola bressol, el CAP, l’escola de musica, l’escola de primària, l’ajuntament i les dues 
farmàcies de Vacarisses. Per tant, si la gent s’ha de desplaçar fins aquí en algun lloc han de 
poder aparcar i caminar fins els diferents equipaments, tant si els hi agrada com si no es tracta 
de la Diagonal de Vacarisses, i no ho fan perquè sigui el centre sinó per l’ús que es fa d’aquest 
espai. Torna a dir que no es tracta d’una macro obra, que d’entrada li sembla recordar que eren 
500.000 € , però després es va licitar per 400.000 que van quedar en 300.000 més la baixa que 
va a favor de l’ajuntament i, per tant, se n’acabaran pagant com a molt uns 120.000, i tractant-
se d’una obra important pel municipi no deixaran perdre la subvenció. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula per dir que, com acostuma a passar amb d’altres temes ,no 
tenien cap coneixement fins avui d’això que de 500.000 € va passar a 400.000 i després a 
300.000 € però, en qualsevol cas, si s’imagina que això és la Diagonal de Vacarisses ja van 
malament, doncs Vacarisses té altres necessitats i no és aquesta la prioritària. Afegeix que son 
coneixedors de tots els equipaments i comerços que hi ha, però també que no tenen l’afluència 
que el Sr. Alcalde qualifica. A més l’origen del projecte és pacificar la zona i, com ja ha dit, es 
pot fer d’una manera no tan costosa. També demana al Sr. Alcalde que concreti els números, 
doncs son diners de tothom i no pot presentar-se a un Ple sense saber si son 120.000 € o 
150.000 €. Torna a dir que siguin els números que siguin hi ha prioritats a Vacarisses, només 
cal que preguntin als veïns i veïnes de les diferents urbanitzacions del municipi. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que aquest projecte ve de quan la Sra. Fuster estava a govern i, per 
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tant, en aquell moment també el va trobar necessari, va ser aleshores quan es va aprovar i es 
va decidir que seria de pacificació, però que implicava tot el que el ha comentat abans. Aclareix 
que quan ha dit la Diagonal ho deia com una de les vies més circulades de Vacarisses, i li 
recorda a la Sra. Fuster que com a regidora de mobilitat que va ser durant 3 anys, ja sap o 
hauria de saber que és una de les zones amb més cotxes de Vacarisses, autocars, gent que es 
desplaça als diferents nuclis passant per aquí, gent que ve al CAP, que venen a buscar 
l’autobús per anar a Terrassa.,... 
També diu que, des d’un inici, es va dir que l’obra sortia per 500.000 € i que la baixa era de les 
últimes vegades que beneficiaria a l’ajuntament, perquè havia canviat la intervenció i no ho 
deixaven fer,  però  que la baixa era a favor de l’ajuntament i també es va dir que no només 
implica la carretera, sinó també la plaça de la Dona i tota la zona de davant de la plaça del Punt 
de Vol. Afegeix que no acaba d’entendre alguns raonaments, posa d’exemple el que passaria si 
demanessin al govern de Madrid que deixessin de fer obres, que deixessin de fer tota la 
inversió de RENFE i la inversió en carreteres, doncs no son necessàries, aturant així una altra 
part de l’economia i després només donar subvencions sense generar rendes. Diu que si totes 
les administracions deixessin de fer obres, quan tant a Catalunya com a l’estat el P.I.B. que 
genera això és elevadíssim....., però es clar deixem-ho estar perquè  les obres no son 
prioritàries. 
Per altra banda el Sr. Alcalde diu que si deixessin de donar suport a les persones afectades per 
la Covid o per qualsevol altre motiu i no hi arribessin, llavors entendrien que els demanessin 
que deixessin de fer coses, però no s’està donant el cas, les famílies estan sent ateses i, fins i 
tot, han pogut atendre a restaurants i bars que molt pocs ajuntaments ho han fet.  
 
La Sra. Fuster interromp el Sr. Alcalde per dir-li que li sembla que el discurs no té res a veure 
amb el que parlaven, doncs se n’ha anat cap a altres territoris i situacions, no sap que té a 
veure la RENFE amb aquesta obra en concret que diu ella que és innecessària.  
 
El Sr. Alcalde diu que li ha donat explicacions i li repeteix que, havent estat regidora de 
mobilitat , sap la problemàtica que hi ha específicament en aquesta cruïlla, que no es soluciona 
amb un parell de sotracs. 
 
La Sra. Fuster respon que sí que es podria solucionar d’aquesta manera. 
 
El Sr. Alcalde li diu que per això ho va fer ella d’aquesta manera quan era regidora de mobilitat. 
 
La Sra. Fuste diu que el Sr. Alcalde barreja coses i que hi ha maneres de poder fer aquesta 
pacificació de la zona de manera sostenible , amb la mateixa fita i no només una remodelació 
brutal que va molt més enllà de la pacificació, com ha dit el Sr. Alcalde, la plaça, la zona del 
Punt de Vol. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que la inversió està adjudicada des de fa 4 o 5 mesos i que poden fer 
la demagògia que vulguin. 
 
En relació a la distribució del calendari el Sr. Alcalde diu que li dona tota la raó i cedeix la 
paraula al Sr. Salamé. 
 
El Sr. Salamé diu que està d’acord en que la distribució que fan del calendari potser no és la 
millor manera, però que potser no n’hi ha una altra manera de fer-ho, almenys la idea del punt 
de recollida que ha dit la Sra. Fuster tindria un cost més alt que el propi calendari. A més 
aquest any no s’hagués pogut fer d’un altra manera respectant totes les mesures de la Covid. 
Per altra banda diu que aquest sistema el que garanteix és que arriba a totes les cases, a totes 
les segones residencies i també a la gent gran, que potser no tindrien la possibilitat d’anar 
segons a on a recollir-lo. Afegeix que accepten propostes, doncs cada any s’ho plantegen i 
cada any arriben a la conclusió de que per dolenta que sigui aquesta és la millor forma de fer-
ho. 
 
La Sra. Fuster diu que és cert que aquest any hagués estat més difícil, però que tot i que el seu 
sistema garanteixi que arriba a totes les cases en molts casos arriba de tal manera que no se’n 
pot fer ús, sobretot si ha plogut o t’arriba totalment doblegat. La Sra. Fuster diu que es podria 
posar al servei de la població a diferents punts o entregar-ho d’alguna manera a la gent gran o 
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a qui no es pugui desplaçar. 
 
El Sr. Salamé torna a dir que li recull la proposta però no la veu massa factible, recorda que 
passat festes qui necessiti un calendari perquè li han pres o l’ha rebut en males condicions pot 
passar per l’ajuntament a recollir-ne un altre. 
 
Pel que fa a la comissió de seguiment el Sr. Alcalde diu que s’havia d’enviar avui, però si no 
s’ha fet s’enviarà demà, i explica que tal com els van demanar han convidat al Sr. Griñó, una 
altra cosa és que vingui. 
En relació a les obres de La Creu, com ja els van dir, quan estigui tot enllestit parlaran amb els 
veïns per decidir què es pot fer. Pel que fa a les obres del Ventaiol el Sr. Alcalde diu que 
l’elaboració del projecte segueix endavant i, evidentment, un cop elaborat també es parlarà 
amb els veïns per veure de quina manera es pot tirar endavant o què fan amb la situació tan 
complexa com la que tenen. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui pregunta si saben que hi ha un abocament d’aigües fecals al carrer 
Sant Pere 10 i, si ho sabien, pregunta si s’ha resolt.  
Per altra banda fa un prec en relació a la neteja de les voreres de la carretera d’Olesa, almenys 
perquè s’hi pugui passar fins que arribin a un acord amb la Diputació sobre el que es pot fer o 
no. 
En relació al projecte de la cruïlla la Sra. Miranda diu que parlar de les urbanitzacions és fer 
populisme, doncs d’aquest projecte se’n beneficiaran tots els vacarissencs, i a més no entén la 
demagògia que es fa tenint en compte que la Diputació es farà càrrec de bona part del cost    i 
quan no es parla del que ha costat per exemple la biblioteca El Castell o el poliesportiu. Afegeix 
que ella viu a una urbanització i no creu que mai es pretengui deixar de banda a les 
urbanitzacions, sinó que si es demanen coses es pot intentar mediar per aconseguir-les a 
través de tots els regidors que estan a l’ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a l’abocament d’aigües residuals a l’alçada del 
número 10  del carrer Sant Pere, diu que es va desembussar un sobreeixidor que estava 
saturat i en principi ja està solucionat. Demana que els avisin si algú veu que torna a passar. 
De la neteja de la carretera d’Olesa diu que no s’ha pogut fer del tot fins ara i que està 
programat per la primera o segona setmana de gener. Explica que ja van parlar amb el diputat 
Sr. Pere Pons per poder fer les notificacions als veïns demanant-los que mantinguin els seus 
trams de parcel.la nets per evitar que caiguin les pedres al voral, igual que faran amb les 
parcel·les de l’ajuntament. 
Per acabar el Sr. Casas diu que durant el primer ple de la legislatura, al juliol de 2019, es va 
debatre i es va parlar dels costos de les obres que ara es tiraran endavant. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que no té cap pregunta en concret, que queden molts temes 
pendents però creu que ja tindran temps a primers d’any si les circumstàncies canvien i poden 
moure’s més que ara mateix. Recorda que tenen pendents les obres de La Creu, les del 
Ventaiol, la cruïlla, la comissió del “porta a porta”, la comissió de la moció de Ciutadans, la 
comissió de seguiment.... per tant , no creuen que vingui d’un ple, i estan convençuts que 
l’ajuntament no els deixarà de banda i els donarà la possibilitat de influir en cadascun d’aquests 
projectes.  Per acabar desitja a tothom un bon Nadal i una bona entrada d’any en nom seu i de 
Veïns per Vacarisses. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se a la Sra. Miranda, li diu que sembla que estigui 
governant, doncs parla com si fos una més de l’equip de govern, és per això que felicita a 
l’equip de govern per tenir a l’oposició algú que és com si estigués al govern i a més defensant 
les seves postures molt bé. També li diu que parlant de la demagògia ha anomenat unes obres 
com les del Castell, el projecte de les quals el va fer U.I.P.V., i que es tracta del patrimoni més 
gran que té el municipi, és l’obra més faraònica que s’ha fet mai, més ben feta i amb més bon 
criteri i la que realment dona un prestigi al nostre municipi. Per tant, demagògia i fer 
comparacions amb grans obres posant d’exemple El Castell ho troba de molt mal gust. Torna a 
dir que El Castell és la millor obra que s’ha fet mai a Vacarisses i és un orgull per tots els 
vacarissencs i vacarissenques i ells com a impulsors n’estan molt orgullosos. 
En relació a la cruïlla, el Sr. Gibert diu que coincideix plenament amb la Sra, Fuster,  i fent 
memòria és cert que els han anat informant però els números que els hi ha dit avui no els 
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sabien. Es més, ni el mateix alcalde els sap ben bé. Segueix dient que son menys diners que 
els que estaven previstos i estan d’acord en que es tracta d’un centre neuràlgic ,dons hi tenen 
tots els serveis , però pensen que hi ha altres maneres de fer un projecte sense que suposi 
tanta envergadura. A més la plaça de la Dona, per exemple, està perfecte, ells la van deixar en 
condicions, per tant no entén que ara s’hi gastin uns diners que no cal , i l’accés que va cap al 
Punt de Vol també es va adecentar i ara s’ho carregaran i ho faran nou perquè volen fer un 
projecte nou i, com que ja ho tenen adjudicat no es pot tirar enrere, però ells ho seguiran dient, 
que aquest projecte no calia, hi ha moltes altres prioritats al municipi. 
 
En relació a les obres del pàrquing, volen saber si un cop acabades s’eliminaran els 
aparcaments que hi ha damunt de les voreres per tal que els vianants puguin caminar en 
condicions, diu que es refereix a la vorera que hi ha al davant de La Fàbrica, doncs si amb el 
pàrquing es solucionen els problemes d’aparcament ja no caldrà que s’aparqui a la vorera. 
Segueix dient que la gent està acostumada a anar amb el cotxe a tot arreu i que hauran de 
conscienciar a la gent perquè aparquin en aquest pàrquing. 
 
Adreçant-se a la regidora d’Ensenyament pregunta per la situació de les escoles en relació a la 
Covid, si hi ha grups confinats o no. 
 
Al regidor de Medi Ambient li pregunta pels porcs senglars, com està anant el projecte 
d’esterilització i quines actuacions està portant a terme l’equip de govern per controlar la 
quantitat de senglars que hi ha a Vacarisses. 
Per acabar el Sr. Gibert pregunta a la resta dels regidors si sabien que ja s’iniciaven les obres 
de la plaça de La Creu, perquè almenys ell es va assabentar al veure les màquines, diu que els 
van informar a les comissions però sempre s’enteren a misses dites. Pregunta pel cost 
d’aquestes obres i el motiu. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que, quan es coincideix amb altres partits polítics amb 
idees sobre Vacarisses, com acaben de coincidir amb Ciutadans i ho han fet altres vegades, 
doncs es coincideix  perquè políticament es pensa que allò és el millor per Vacarisses, i no per 
això s’han d’estibar els cabells perquè hi hagi grups polítics que pensin que una de les coses 
que millorarà Vacarisses és aquesta cruïlla, igual que hi pot haver gent que pensi que d’altres 
obres que s’han fet a Vacarisses no van millorar específicament la població. Afegeix que ell no 
aniria més enllà, a vegades políticament es coincideix o es divergeix. 
En resposta al Sr. Gibert, el Sr. Alcalde diu que el que dona prestigi a Vacarisses és la seva 
gent i no les obres i edificis, que son molt importants i s’han de conservar, preservar i potenciar, 
però almenys per ell, el que dona prestigi a Vacarisses és la seva gent vingui d’on vingui i hagin 
nascut on hagin nascut. 
 
En relació a l’aparcament de les voreres diu que hauran de veure com evoluciona, caldrà 
educar a la gent i, alguns aparcaments, no específicament les voreres, que ara estan 
permesos, s’haurà de començar a dir que no es pot aparcar com s’està fent ara. 
 
Pren la paraula la Sra. Moral qui informa que dilluns els van comunicar que hi havia el curs de 
P5 confinat, però com que ja entren en festes tornaran a l’escola l’11 de gener com estava 
previst. Afegeix que no tenen cap altre grup confinat. La Sra. Moral pregunta al Sr.Gibert si amb 
això ha respost la seva pregunta. 
 
El Sr. Gibert diu que nomes volien saben si la regidora té més informació de les escoles, si hi 
ha hagut més classes que s’hagin hagut de confinar. Diu que ja ho suposa que ara no estan 
confinats sinó de vacances. 
 
La Sra. Moral diu que aquest grup de P5 ha d’estar confinat a casa seva almenys 10 dies 
perquè hi ha hagut un nen que ha donat positiu. També informa que no hi ha hagut cap altre 
grup confinat ni a les escoles bressol, ni a Font de l’Orpina ni a l’institut i així esperen que 
segueixi. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació al cost de les obres de la plaça de La Creu, diu que 
son uns 12.000 € i que l’actuació ha vingut donada a petició dels veïns per algun ensurt que 
han tingut al circular-hi i també per informació de la Policia que els han transmès la necessitat 
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de fer alguna actuació per evitar incidents per accés de velocitat innecessària. 
En relació als senglars, el Sr. Casas diu que continua el projecte d’esterilització i que estan 
pendents de que els tornin a convocar des de Bellaterra per fer el seguiment, doncs hi havia un 
problema amb les vacunes degut a la pandèmia, però hi segueixen estant al darrera per valorar 
si cal alguna altra actuació, però és molt complicat, la plaga de senglars de Vacarisses i de 
molts altres llocs és difícil de gestionar i el que fan almenys és intentar evitar al màxim els 
perills que comporten. 
 
Demana la paraula el Sr. Boada per dir que ja saben que ara la situació és la que és pel 
coronavirus però el que veuen és que no van ni aniran a millor, econòmicament parlant, i és per 
això que creu que les obres de La Creu i del Ventaiol, si els veïns no les poden pagar és 
l’ajuntament qui hauria de valorar quin esforç pot fer, doncs porten una legislatura sencera més 
un any d’una altra però no s’ha avançat. 
En relació a les obres de la cruïlla diu que des del primer dia hi van estar en contra al veure el 
cost, doncs pensaven que encara hi ha gent al municipi sense clavegueres i creuen que això és 
prioritari. Afegeix que si els ho pregunten als veïns no els anirà mai bé, però el que han de 
mirar és que els costi el menys possible. Torna a dir que porten 5 anys parlant de La Creu, 
igual que d’altres coses que parlen al ple, i com que no veuen que s’avanci ja cansa una mica. 
Per acabar, el Sr. Boada desitja bones festes a tothom. 
 
El Sr. Alcalde també aprofita per felicitar el Nadal a tothom, desitja que tinguin una bona 
entrada d’any i transmet tots els ànims i suport a totes les famílies que ho estan passant 
malament. Afegeix que també volen agrair tot l’esforç que han fet mestres, professores, 
personal sanitari, de residències, personal de la neteja, caixeres, etcètera. 
 
Per acabar demana una llei d’amnistia per als seus companys i companyes, alguns exiliats i 
d’altres a la presó, doncs son unes dates per pensar-hi, que passaran un any més a la presó o 
exiliats. Desitja molta sort a tothom i que l’any que ve sigui millor per tots, salut i república. 
 
 
 
 
Essent les vint hores i cinquanta set  minuts el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT,      EL SECRETARI, 
 

 

        Antoni Masana i Ubach               Joan Amengual i Tomé 

 
 
 
 
 

 

 


