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Vacarisses, a 28 de gener de 2021, 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 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Excusa la seva absència Concepción Miranda Lora. 
 

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

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

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 23 DE 

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

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS      
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1.2.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’OBRES I SERVEIS D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL 
D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC). 

 
La sentència número 3661/2020, de la Secció Cinquena del TSJ de Catalunya, de 21 de 
setembre de 2020, va estimar el recurs de cassació interposat per SOREA contra l’Acord del 
Ple de l’Ajuntament de Collbató de 21 de març de 2016 i declara nul l’acord sobre la forma de 
gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable en aquest municipi i l’encàrrec de 
gestió a GIACSA, sense que entri a pronunciar-se sobre l’adhesió al CONGIAC. 
 
Tot i que la Sentència fa referència a un supòsit fàctic molt concret i que ha perdut el seu 
objecte, doncs l’Ajuntament va revocar el maig de 2019 els acords qüestionats, és necessari, 
per raons de prudència, esvair qualsevol dubte sobre el model organitzatiu del Consorci. En 
aquest sentit, i com sigui que la Sentència analitza alguns dels preceptes dels vigents Estatuts 
del Consorci, s’aborda una revisió dels aspectes relatius a l’objecte, funcions, règim 
d’organització i dels acords per dotar de major seguretat aquest instrument associatiu. 
 
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió 
pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des de 
la mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén positivitzar 
aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa obert i que 
podia conduir a la interpretació errònia segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar 
serveis a uns altres. A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts quins van 
ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que s’han adherit a partir 
de la fundació inicial, per tal que les successives modificacions estatuàries per noves 
adhesions només afectin a l’Annex, la qual cosa ha de facilitar la seva ratificació pels diferents 
ajuntaments consorciats. 
 
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, doncs aquest aspecte ha 
estat objecte d’una interpretació que considerem errònia pel Tribunal. En concret, aquest ha 
indicat que el Consorci és una entitat destinada a la prestació del servei públic de 
subministrament d’aigua, manifestació que obvia una realitat molt més àmplia que consisteix a 
reconèixer el CONGIAC com un associació de municipis que cooperen en la defensa d’un 
model de gestió pública, posant en comú experiències, representant al conjunt dels operadors 
públics davant les institucions, facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens 
consorciats, etc. Amb la modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes funcions 
d’interès comú a tots els membres adherits, que com es pot veure, és molt més àmplia que la 
declarada pel Tribunal. 
 
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la 
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que 
estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el 
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta 
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes en 
la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que aquesta 
fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar expressament prevista 
als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera necessari la seva expressa 
incorporació. 
 
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats doncs a la 
Sentència es qüestiona el règim del vot ponderat en funció de la població de dret dels municipis 
adherits amb l’argument que amb aquest vot ponderat els municipis de major població sempre 
controlen les decisions de la Junta Rectora i per tant s’imposen sempre als petits. Tot i que és 
una afirmació, des del punt de vista numèric, irrefutable, el cert és que els acords sempre s’han 
adoptat per unanimitat i per tant no ha existit mai una pretesa majoria de control. No obstant, es 
proposa suprimir aquest vot ponderat i establir la regla d’un vot per membre i a la vegada reduir 
el quòrum necessari per a la constitució i la validesa dels acords. Així mateix s’ha recollit la 
demanda d’algun municipi d’incorporar la previsió de les reunions telemàtiques, mecanisme 
que es considera molt apropiat en el moment actual davant la persistència dels efectes derivats 
de la COVID-19. 
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La cinquena modificació té a veure amb la distribució competencial entre la Junta Rectora i la 
presidència, tot a efectes de fer més àgil la gestió diària del consorci atesa la dificultat que 
entranya la convocatòria de la Junta Rectora per estar composada de representant de 
municipis molt distants entre si. 
 
S’aprofita per modificar altres aspectes menors, com ara de les funcions reservades a 
l’habilitació nacional, possibilitant l’exercici interí o accidental, mencions legals a la llei 40/2015, 
supressió de disposicions transitòries ja superades. 
 
Atès que la Junta Rectora del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, en 
sessió celebrada el 4 de desembre de 2020, acordà aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts que regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que es conté 
a l’annex I d’aquest acord i del qual forma part integrant, així com aprovà inicialment el text 
refós dels estatuts del consorci, que formen part d’aquest acord com a annex II. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, en sessió ordinària celebrada el dia 20 
de gener de 2021, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la 

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que es conté a l’annex I d’aquest acord i 
del qual forma part integrant.  

 
SEGON.-  Aprovar inicialment el text refós dels estatuts del consorci, que formen part 

d’aquest acord com a annex II. 
 
TERCER.-  Sotmetre, un cop adoptats els acords d’aprovació municipals, l'expedient, que 

conté la modificació i el text refós dels estatuts, a informació pública pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci al tauler d’anuncis del Web municipal, a l’eTauler, i 
al Portal de Transparència, així com encomanar  al consorci la gestió conjunta dels 
anuncis d’informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així 
com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’una major 
economia i simplicitat administrativa, a l'efecte d'al·legacions pels interessats. 

 
QUART.-  Considerar que si no es presenten al·legacions o suggeriments durant el període 

d’informació pública, la modificació quedarà aprovada definitivament de manera 
automàtica sense més tràmit. 

 
CINQUÈ.-  Un cop aprovats, automàticament o expressa, els estatuts, encomanar  al consorci 

la gestió conjunta de la publicació del seu text refós als Butlletins Oficials de les 
Províncies catalanes i per ressenya al Diari oficial de la Generalitat per a la seva 
entrada en vigor. 

 
ANNEX I 
TEXT DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ 
INTREGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA (CONGIAC) 
 
Justificació 
 
La sentència número 3661/2020, de la Secció Cinquena del TSJ de Catalunya, de 21 de 
setembre de 2020, va estimar el recurs de cassació interposat per SOREA contra l’Acord del 
Ple de l’Ajuntament de Collbató de 21 de març de 2016 i declara nul l’acord sobre la forma de 
gestió directa del servei de subministrament d’aigua potable en aquest municipi i l’encàrrec de 
gestió a GIACSA, sense que entri a pronunciar-se sobre l’adhesió al CONGIAC. 
 
Tot i que la Sentència fa referència a un supòsit fàctic molt concret i que ha perdut el seu 
objecte, doncs l’Ajuntament va revocar el maig de 2019 els acords qüestionats, és necessari, 
per raons de prudència, esvair qualsevol dubte sobre el model organitzatiu del Consorci. En 
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aquest sentit, i com sigui que la Sentència analitza alguns dels preceptes dels vigents Estatuts 
del Consorci, s’aborda una revisió dels aspectes relatius a l’objecte, funcions, règim 
d’organització i dels acords per dotar de major seguretat aquest instrument associatiu. 
 
El CONGIAC sempre ha tingut una clara voluntat de ser una eina per a defensar la gestió 
pública dels serveis que configuren el cicle de l’aigua. Aquesta ha estat la seva voluntat des de 
la mateixa constitució de la primigènia AIE. Amb la modificació proposada es pretén positivitzar 
aquesta intenció, substituint la redacció anterior que contenia un redactat massa obert i que 
podia conduir a la interpretació errònia segons la qual uns ajuntaments pretenien prestar 
serveis a uns altres. A la vegada, s’aprofita per fixar en la versió final dels estatuts quins van 
ser els municipis fundadors i incloure en un nou Annex I els municipis que s’han adherit a partir 
de la fundació inicial, per tal que les noves adhesions només afectin a l’Annex, que es podrà 
modificar sense necessitat de modificació estatuària. 
 
La segona modificació afecta a les finalitats i funcions del Consorci, doncs aquest aspecte ha 
estat objecte d’una interpretació que considerem no massa afortunada feta pel Tribunal. En 
concret, aquest ha indicat que el Consorci és una entitat destinada només a la prestació del 
servei públic de subministrament d’aigua, manifestació que obvia una realitat molt més àmplia 
que consisteix a reconèixer el CONGIAC com un associació de municipis i d’altres entitats, tant 
públiques com privades, que cooperen en la defensa d’un model de gestió pública, posant en 
comú experiències, representant al conjunt dels operadors públics davant les institucions, 
facilitant formació i coneixement als empleats dels diversos ens consorciats, etc. Amb la 
modificació proposada es pretén plasmar totes aquestes finalitats i funcions d’interès comú a 
tots els membres adherits, que com es pot veure, és molt més àmplia que la declarada pel 
Tribunal. 
 
La tercera modificació s’emmarca en la necessitat d’esvair els dubtes interpretatius sobre la 
realitat organitzativa dels subjectes que participen en el Consorci. Així es vol assegurar que 
estatutàriament ja s’estableix que, en el supòsit que un municipi adherit pretengui que el 
CONGIAC gestioni el servei municipal, serà precís una delegació específica d’aquesta 
competència, la qual s’exercirà pel Consorci de conformitat amb les previsions contingudes en 
la normativa de règim local quan regula les formes de gestió dels serveis. Tot i que aquesta 
fórmula a la pràctica és la que s’està aplicant, el cert és que al no estar expressament prevista 
als Estatuts podia generar alguna confusió i per això es considera necessari la seva expressa 
incorporació. 
 
La quarta modificació fa referència al règim dels acords dels òrgans col·legiats doncs a la 
Sentència es qüestiona el règim del vot ponderat en funció de la població de dret dels municipis 
adherits amb l’argument que amb aquest vot ponderat els municipis de major població sempre 
controlen les decisions de la Junta Rectora i per tant s’imposen sempre als petits. Tot i que és 
una afirmació, des del punt de vista numèric, irrefutable, el cert és que els acords sempre s’han 
adoptat per unanimitat i per tant no ha existit mai una pretesa majoria de control. No obstant, es 
proposa suprimir aquest vot ponderat i establir la regla d’un vot per membre i a la vegada reduir 
el quòrum necessari per a la constitució i la validesa dels acords. Així mateix s’ha recollit la 
demanda d’algun municipi d’incorporar la previsió de les reunions telemàtiques, mecanisme 
que es considera molt apropiat en el moment actual davant la persistència dels efectes derivats 
de la COVID-19. 
 
S’aprofita per fer ajustaments a la distribució competencial entre els òrgans, adaptació de certs 
aspectes a la legislació vigent, millorar la redacció d’altres, preveure les situacions de transició 
entre un mandat corporatiu i un altre i per suprimir alguns aspectes que han quedat obsolets. 
 
Proposta: 
Modificació dels articles 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 27, es suprimeixen les 
disposicions transitòries i s’afegeix un nou Annex I. Tots ells tindran la redacció següent: 
 
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci. 
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la 
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per 
temps indefinit un Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral 
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de l’aigua i la resta de funcions descrites en els presents estatuts, en el que hi participen els 
Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a 
membres fundadors i la resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I 
d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous membres sense 
necessitat de modificar aquests estatuts. 
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, 
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre. 
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una 
forma de gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els 
municipis que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua per qualsevol modalitat 
de gestió indirecta de serveis, podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells 
altres serveis públics que gestionin de forma directa a través dels mecanismes consorcials i 
que siguin concordants amb les finalitats del consorci. 
1.4. Així mateix, l'admissió al Consorci d'altres ens supramunicipals estarà condicionada a 
que gestionin directament serveis de l'aigua o bé a que promoguin la gestió directa d'aquests 
serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
1.5. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de la Junta Rectora, sens perjudici 
que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins que la Junta Rectora 
l'elevi a definitiva en la primera sessió que celebri. 
 
Article 2. Finalitats i funcions del Consorci 
2.1 En el marc del foment de la gestió pública de l’aigua, les finalitats i funcions que 
corresponen al Consorci són les següents: 
- Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions 
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin 
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per 
l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes d'interès comú 
- Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en 
relació amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis 
vinculats al cicle de l’aigua. 
- Promoció de la gestió directa del cicle de l’aigua. 
- Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el 
coneixement dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle 
de l’aigua. 
- Foment del model de gestió pública fonamentat en els principis de transparència, 
participació, eficiència i sostenibilitat. 
- Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que 
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin. 
- Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el 
cicle integral de l’aigua. 
- Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats 
presten directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i 
mediambientals disponibles. 
- Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el 
cicle de l’aigua. 
- Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels 
serveis públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients. 
- Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i 
sostenible de l’aigua. 
- Defensa dels interessos dels municipis consorciats davant les administracions i 
qualsevol mena d’institució, sector o ens que tingui facultats per a legislar, regular o ordenar el 
serveis públics vinculats al cicle de l’aigua. 
- Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament, 
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals. 
- Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 
- Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle 
integral de l'aigua i del medi ambient. 
- Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres 
tècniques de foment. 
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- Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades 
anteriorment. 
2.2. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través 
d'entitats instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa de 
serveis que preveu la normativa. 
 
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter 
associatiu i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, 
amb la capacitat jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de les seves 
funcions. 
3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de 
béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti 
el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions 
previstes en les lleis. 
3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 
a. La potestat reglamentària i d’autoorganització. 
b. Les potestats tributària i financera. 
c. La potestat de programació i planificació. 
d. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes. 
e. Les potestats d'execució forçosa i sancionadora. 
f. La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
g. La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no 
vinculats amb el consorci. 
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública 
per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la 
legislació en vigor. 
 
Article 4. Règim Jurídic. 
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts i 
per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els 
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació 
municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a Catalunya 
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i 
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la 
seva adscripció. 
 
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua. 
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho 
acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua, clavegueram, 
depuració i reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot el cicle de 
l’aigua com a forma de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial 
dels municipis consorciats. 
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, prèvia la tramitació de l’expedient 
acreditatiu de l’eficiència i sostenibilitat en els termes previstos en la legislació sobre règim 
local, de forma directa indiferenciada, mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament 
públic o una entitat autònoma empresarial. Si l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat 
de la forma de gestió directa mitjançant la societat mercantil de capital públic, el Consorci 
revocarà l’acceptació de la delegació. 
5.3. La Societat pública prevista a l'anterior apartat tindrà la consideració de mitjà propi 
personificat del Consorci. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i 
patrimonials de la gestió de serveis públics seran d’obligatori compliment per la Societat. 
5.4. La Societat de gestió de serveis d'aigua del Consorci no podrà participar en cap licitació 
pública convocada pel mateix Consorci, ni per cap entitat consorciada. 
5.5.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats consorciades i 
de les seves entitats dependents que així ho declarin, als efectes del què disposa l’art. 32 i 
concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les condicions administratives, 
econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de l’encomana de gestió de serveis a favor 
del Consorci serà obligatòria per aquest. 
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5.6.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de les entitats 
consorciades. 
 
Secció 1. Òrgans col·legiats. 
 
Article 8. Composició. 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per un representant de 
cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern 
respectius. 
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci nomenaran de forma permanent un 
representant i un substitut d'aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar a les 
sessions de la Junta Rectora. El representant substitut només podrà actuar en absència del 
titular. 
8.3. Cada ens consorciat ostenta un vot a la Junta Rectora 
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la 
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els 
substitueixin. 
Article 9. Competències 
 
9.1. Correspon a la Junta Rectora les competències següents: 
a. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser 
reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, 
d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 
b. L'aprovació de comptes anuals. 
c. L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions. 
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les 
diverses activitats. 
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius, 
règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball. 
f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del 
Consorci. 
g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles. 
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests 
Estatuts. 
i. L’aprovació de les condicions administratives, econòmiques, financeres i patrimonials 
de la gestió de serveis públics de la gestió dels serveis delegats. 
j. L’aprovació de les tarifes dels serveis gestionats. 
k. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment 
del consorci 
l. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions publiques patrimonials 
no tributàries i els preus públic. 
m. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a 
una quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa. 
n. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i 
el seu pla de finançament. 
9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern 
del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a 
aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), j) k) i l) de 
l’apartat 1 d’aquest article. 
 
Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords. 
10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre. 
10.2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres. 
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i 
seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. Les 
convocatòries es podran fer per mitjans telemàtics. 
10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà 
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d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no 
s'estima, es procedirà a convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf 
anterior. 
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva inclusió 
per la majoria simple dels vots presents. 
10.6. Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim del 
nombre legal de membres. 
10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple 
dels membres presents. 
10.8. S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de 
nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la cessió de la gestió 
a d'altres entitats externes que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 
de la Junta. 
10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti noves 
aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran a més de la 
majoria qualificada que es refereix l'apartat anterior, la ratificació pels òrgans competents dels 
seus membres. 
 
Article 11. La Comissió Executiva. 
11.1. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre 
5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran 
determinats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb el 
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
11.2. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats 
de la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà 
delegar-li part de les seves atribucions. 
11.3. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o 
nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals. 
11.4. El règim de les sessions, convocatòries i adopció d’acords serà el mateix que el de la 
Junta Rectora. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les mateixes 
condicions que la Junta Rectora. 
 
Article 12. Comissió especial de comptes. 
12.1. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i 12 
membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de 
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta Rectora. 
El nombre de membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora. 
12.2. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora 
d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 
 
Article 13. President o presidenta 
13.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta. 
13.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components. 
13.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta 
Rectora tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps. 
13.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de 
l’administració ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o 
entitat consorciada. 
13.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o 
alcaldessa del municipi al qual hagi representat la persona que hagi ostentat la presidència o la 
vicepresidència sortint, tindrà la facultat de convocar la sessió constitutiva del consorci. 
 
Article 14. Funcionaris habilitats. 
14.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones 
que ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera 
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accidental en la persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la 
secretaria, o de manera interina. 
14.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions 
de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del president o 
presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles 
altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic, podent-
se utilitzar, entre d’altres, el sistema de vídeo-audio-actes. 
14.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva. 
 
Article 15. Reunions no presencials 
15.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres 
dels òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà d’assistir d’aquesta 
manera un mínim d’una tercera part dels seus membres. 
15.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen 
en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves 
deliberacions, l’emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. 
15.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta. 
15.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del 
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o 
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests. 
 
Secció 2 Funcions del president o presidenta. Article 16. Funcions del president o presidenta.  
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents: 
 
a) Representar institucionalment el Consorci. 
b) Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les 
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat. 
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la documentació i els 
informes que creguin oportuns. 
e) Dictar les disposicions particular que siguin necessàries per al desplegament dels 
acords de la Junta Rectora. 
f) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en 
l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar- los. 
g) Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta. 
h) Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió 
que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions 
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci. 
i) L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres 
entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. 
j) L’aprovació de les operacions de crèdit. 
k) L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials 
i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les 
facultats reconegudes a la Junta Rectora. 
l) La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president 
o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 
m) L’ordenació de pagaments del consorci.  
n) L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 
funcionament del Consorci 
o) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora. 
p) Aprovar la liquidació del pressupost. 
q) Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una 
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa. 
r) Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i 
funcionament de les diverses activitats del consorci. 
s) Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes 
expressament als restants òrgans del Consorci. 
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Article 17. Funcions 
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les funcions 
en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el president o 
la presidenta delegui. 
 
Article 19. Funcions 
Corresponen a la Gerència les funcions següents: 
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars 
b) Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d’actuació del Consorci. 
c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats. 
d) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la 
Presidència. 
e) Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents 
en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no superi el 
10% del pressupost del Consorci 
f) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin 
estat conferides per la Junta Rectora. 
g) Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria 
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un milió 
d’euros (1.000,000,00 €). 
h) D’acord amb els criteris de la presidència, contractar, sancionar, separar o rescindir les 
relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; 
aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, 
les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les instruccions que estableix 
la Junta Rectora. 
i) Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments 
en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions. 
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les 
instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels 
serveis. 
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre 
a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al correcte exercici de 
les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost 
anual i els plans plurianuals d’actuació. 
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci. 
m) Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i 
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost. 
n) Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o 
el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències.  
 
Article 27. Dissolució. 
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 
a) Per acord dels membres que l’integren. 
b) Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius 
c) Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del 
consorci i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o 
vinculades a alguna Administració 
d) Per esdevenir inoperant 
e) Per transformació en un altre ens. 
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus 
òrgans competents. 
 
ANNEX I 
 
Entitats adherides al Consorci després de la seva constitució. 
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- Ajuntament d’Arenys de Munt 
- Ajuntament de Bellpuig. 
- Ajuntament de Campdevànol. 
- Ajuntament de Camprodon. 
- Ajuntament de Collbató. 
- Ajuntament de Figaró-Montmany. 
- Ajuntament de Llanars. 
- Ajuntament de Lliçà de Vall. 
- Ajuntament de Massanes 
- Ajuntament de Montornès del Vallès.. 
- Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
- Ajuntament d’Olèrdola. 
- Ajuntament d’Olost. 
- Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. 
- Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons. 
- Ajuntament de Solsona. 
- Ajuntament de Tremp. 
- Ajuntament de Vacarisses. 
- Ajuntament de Vila-rodona. 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
 
ANNEX II 
 
REFOSA DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE 
CATALUNYA (NOV 2020) 
 
Capítol. Disposicions Generals 
Article 1. Objecte i entitats que integren el Consorci. 
1.1. A l'empara de la legislació municipal i de règim local de Catalunya i amb la 
denominació de Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya es constitueix per 
temps indefinit un Consorci de caràcter local per al foment de la gestió pública del cicle integral 
de l’aigua i la resta de funcions descrites en els presents estatuts, en el que hi participen els 
Ajuntaments d'El Prat de Llobregat, Manresa, Mataró, Reus i Vilafranca del Penedès, com a 
membres fundadors i la resta de municipis i d’entitats que en formen part, indicades a l’annex I 
d’aquests estatuts, que es modificarà conforme es verifiqui l’adhesió de nous membres sense 
necessitat de modificar aquests estatuts. 
1.2. La composició del Consorci es pot ampliar amb l’adhesió d'altres ens locals, 
administracions públiques o entitats privades sense ànim de lucre. 
1.3. Només podran formar part del Consorci aquells municipis que hagin optat per una 
forma de gestió directa del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua. Nogensmenys, els 
municipis que gestionin el servei públic d'abastament domiciliari d'aigua per qualsevol modalitat 
de gestió indirecta de serveis, podran formar part del Consorci únicament en relació a aquells 
altres serveis públics que gestionin de forma directa a través dels mecanismes consorcials i 
que siguin concordants amb les finalitats del consorci. 
1.4. Així mateix, l'admissió al Consorci d'altres ens supramunicipals estarà condicionada a 
que gestionin directament serveis de l'aigua o bé a que promoguin la gestió directa d'aquests 
serveis públics per part dels municipis del seu àmbit territorial. 
1.5. La incorporació de nous membres requerirà l'acord de la Junta Rectora, sens perjudici 
que la Comissió Executiva pugui acordar la seva admissió provisional, fins que la Junta Rectora 
l'elevi a definitiva en la primera sessió que celebri. 
Article 2. Finalitats i funcions del Consorci 
2.1 En el marc del foment de la gestió pública de l’aigua, les finalitats i funcions que 
corresponen al Consorci són les següents: 
- Foment de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions 
territorials i institucionals, i amb qualsevol altra entitat de dret públic o privat que tinguin 
competència o actuïn en els àmbits del cicle integral de l'aigua i del medi ambient, per 
l'elaboració i execució de serveis, activitats, projectes i programes d'interès comú 
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- Assessorament a les entitats consorciades i a les administracions competents en 
relació amb les propostes de modificació de la normativa que incideix en qualsevol dels serveis 
vinculats al cicle de l’aigua. 
- Promoció de la gestió directa del cicle de l’aigua. 
- Rendibilització en favor de tots els municipis consorciats de l’experiència i el 
coneixement dels municipis que gestionen de forma directa els serveis que conformen el cicle 
de l’aigua. 
- Foment del model de gestió pública fonamentat en els principis de transparència, 
participació, eficiència i sostenibilitat. 
- Garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis que 
conformen el cicle de l’aigua disponible per aquells municipis consorciats que ho precisin. 
- Gestió, prèvia delegació dels municipis, de les competències municipals relatives el 
cicle integral de l’aigua. 
- Contribució a la millora de la qualitat i eficiència dels serveis que els consorciats 
presten directament als ciutadans i a una més adequada utilització dels recursos hidrològics i 
mediambientals disponibles. 
- Participació en l’elaboració de Plans directors dels diferents serveis que configuren el 
cicle de l’aigua. 
- Elaboració d’una política de tarifes que garanteixi la internalització dels costos dels 
serveis públics i la prestació d’uns serveis públics de qualitat i eficients. 
- Realització de campanyes de comunicació per a promoure la cultura de l’ús eficient i 
sostenible de l’aigua. 
- Defensa dels interessos dels municipis consorciats davant les administracions i 
qualsevol mena d’institució, sector o ens que tingui facultats per a legislar, regular o ordenar el 
serveis públics vinculats al cicle de l’aigua. 
- Promoció, construcció, explotació i manteniment d’infraestructures d'abastament, 
sanejament i depuració d'aigües, municipals o supramunicipals. 
- Anàlisi de la qualitat de les aigües i el seu nivell de contaminació. 
- Realització d’activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb el cicle 
integral de l'aigua i del medi ambient. 
- Foment d’obres, activitats i serveis mitjançant la concessió de subvencions i d’altres 
tècniques de foment. 
- Totes aquelles altres activitats que siguin complementàries de les enunciades 
anteriorment. 
2.2. Aquestes funcions les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o a través 
d'entitats instrumentals creades a l'efecte, utilitzant qualsevol de les formes de gestió directa de 
serveis que preveu la normativa. 
 
Article 3. Personalitat i capacitat jurídica. 
3.1. El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública de caràcter 
associatiu i local, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, 
amb la capacitat jurídica de dret públic i privat necessària per a la realització de les seves 
funcions. 
3.2. El Consorci podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de 
béns, excepte els de domini públic dels Ajuntaments consorciats afectes als serveis que presti 
el Consorci, signar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions 
previstes en les lleis. 
3.3. Es reconeixen al Consorci les següents potestats: 
a. La potestat reglamentària i d’autoorganització. 
b. Les potestats tributària i financera. 
c. La potestat de programació i planificació. 
d. La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes. 
e. Les potestats d'execució forçosa i sancionadora. 
f. La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords. 
g. La potestat de foment mitjançant la concessió de subvencions a tercers, estiguin o no 
vinculats amb el consorci. 
h. Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública 
per als seus crèdits; la inembargabilitat dels seus béns i drets en els termes regulats a la 
legislació en vigor. 
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Article 4. Règim Jurídic. 
4.1.- El Consorci, que té naturalesa voluntària i indefinida, es regirà pels seus propis estatuts i 
per les disposicions de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els 
articles 312 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i la legislació 
municipal i de règim local que li resultin d’aplicació a Catalunya 
4.2.- El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa. El seu règim orgànic, funcional i 
financer serà el que es regula en els presents estatuts i a la legislació d’aplicació per raó de la 
seva adscripció. 
 
Article 5. Gestió dels serveis que conformen el cicle de l’aigua. 
5.1. El Consorci podrà assumir, per delegació d’aquells municipis consorciats que així ho 
acordin, la gestió dels serveis municipals de potabilització, abastament d'aigua, clavegueram, 
depuració i reutilització d'aigües regenerades, així com la gestió integral de tot el cicle de 
l’aigua com a forma de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial 
dels municipis consorciats. 
5.2. La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme, prèvia la tramitació de l’expedient 
acreditatiu de l’eficiència i sostenibilitat en els termes previstos en la legislació sobre règim 
local, de forma directa indiferenciada, mitjançant una societat mercantil de capital íntegrament 
públic o una entitat autònoma empresarial. Si l’expedient no acredita l’eficiència i sostenibilitat 
de la forma de gestió directa mitjançant la societat mercantil de capital públic, el Consorci 
revocarà l’acceptació de la delegació. 
5.3. La Societat pública prevista a l'anterior apartat tindrà la consideració de mitjà propi 
personificat del Consorci. Les condicions administratives, econòmiques, financeres, tarifàries i 
patrimonials de la gestió de serveis públics seran d’obligatori compliment per la Societat. 
5.4. La Societat de gestió de serveis d'aigua del Consorci no podrà participar en cap licitació 
pública convocada pel mateix Consorci, ni per cap entitat consorciada. 
5.5.- El Consorci té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de les entitats consorciades i 
de les seves entitats dependents que així ho declarin, als efectes del què disposa l’art. 32 i 
concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic. Les condicions administratives, 
econòmiques, financeres, tarifàries i patrimonials de l’encomana de gestió de serveis a favor 
del Consorci serà obligatòria per aquest. 
5.6.- El Consorci no podrà participar en cap licitació pública convocada per cap de les entitats 
consorciades. 
 
Article 6 . Domicili 
1.- El Consorci tindrà el seu domicili a Manresa, carrer Montserrat núm. 1-7. Això no obstant, 
per acord de la Junta Rectora, aquest domicili podrà ser canviat. 
2.- Les sessions de la Junta Rectora es podran dur a terme a la ciutat de Barcelona, en el lloc i 
hora que siguin establerts per la presidència. 
 
Capítol 2. Govern del Consorci  
 
Article 7. Òrgans de Govern 
El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
a) La Junta Rectora 
b) La Comissió Executiva 
c) La Comissió Especial de Comptes 
d) El President o la Presidenta 
e) El Vicepresident o vicepresidenta 
 
Secció 1. Òrgans col·legiats.  
 
Article 8. Composició. 
8.1. La Junta Rectora, òrgan superior del Consorci, està formada per un representant de 
cada un dels ens consorciats, nomenats i substituïts lliurement pels òrgans de govern 
respectius. 
8.2. Els municipis i ens que formen part del Consorci nomenaran de forma permanent un 
representant i un substitut d'aquest, per mitjà dels quals podran assistir i participar a les 
sessions de la Junta Rectora. El representant substitut només podrà actuar en absència del 
titular. 
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8.3. Cada ens consorciat ostenta un vot a la Junta Rectora 
8.4. Assistiran a les sessions de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el secretari o la 
secretària i el representant de la Gerència del Consorci. O les persones que legalment els 
substitueixin. 
 
Article 9. Competències 
9.1. Correspon a la Junta Rectora les competències següents: 
a. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la 
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser 
reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, 
d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà. 
b. L'aprovació de comptes anuals. 
c. L'aprovació del pressupost anual i les seves modificacions. 
d. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les 
diverses activitats. 
e. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrec directius, 
règim de prestació de funcions, plantilla i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball. 
f. El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta de la Gerència del 
Consorci. 
g. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles. 
h. L’ampliació de les activitats del Consorci d'acord amb els que estableixen aquests 
Estatuts. 
i. L’aprovació de les condicions administratives, econòmiques, financeres i patrimonials 
de la gestió de serveis públics de la gestió dels serveis delegats. 
j. L’aprovació de les tarifes dels serveis gestionats. 
k. L’aprovació de les quotes que hagin de satisfer els ens consorciats per al sosteniment 
del consorci 
l. La imposició i ordenació del recursos tributaris, les prestacions publiques patrimonials 
no tributàries i els preus públic. 
m. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, superiors a 
una quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa. 
n. L’aprovació dels projectes d'obres, d’instal·lacions i de serveis de caràcter plurianual i 
el seu pla de finançament. 
9.2. La Junta podrà delegar les funcions que li són pròpies en els altres òrgans de govern 
del Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que constitueixi a 
aquest efecte, llevat d'aquelles a què es refereixen les lletres a), b), c), e), g), j) k) i l) de 
l’apartat 1 d’aquest article. 
 
Article 10. Sessions, convocatòria i adopció d’acords. 
10.1. La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre. 
10.2. La Junta Rectora es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el 
president o la presidenta, per iniciativa pròpia o a petició d'una tercera part dels seus membres. 
10.3. Les convocatòries de les reunions es faran per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i 
seran notificades a cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. Les 
convocatòries es podran fer per mitjans telemàtics. 
10.4. En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores 
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta Rectora haurà 
d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels membres presents. Si aquesta no 
s'estima, es procedirà a convocar la reunió d'acord amb el que s'estableix en el paràgraf 
anterior. 
10.5. L'ordre del dia haurà de contenir tots el temes a tractar en les reunions que es 
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que s’acordi la seva inclusió 
per la majoria simple dels vots presents. 
10.6. Per la validesa de la reunió serà necessari l’assistència d’un terç com a mínim del 
nombre legal de membres. 
10.7. Els acords de la Junta Rectora s’adoptaran, com a regla general, per majoria simple 
dels membres presents. 
10.8. S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a l'admissió de 
nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes instrumentals i a la cessió de la gestió 



15 

 

a d'altres entitats externes que requeriran el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 
de la Junta. 
10.9. Els acords de dissolució o liquidació del Consorci i qualsevol altre que comporti noves 
aportacions econòmiques així com la modificació dels seus Estatuts, requeriran a més de la 
majoria qualificada que es refereix l'apartat anterior, la ratificació pels òrgans competents dels 
seus membres. 
 
Article 11. La Comissió Executiva. 
11.5. La Junta Rectora podrà designar una Comissió Executiva que estarà composada entre 
5 i 12 membres. Els membres de la Comissió Executiva i el número concret d’aquests seran 
determinats per la Junta Rectora entre els representants de les entitats consorciades, amb el 
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
11.6. En l'acord de constitució de la Comissió Executiva s'hauran de fer constar les facultats 
de la Junta Rectora que li són delegades o assignades. Igualment, la presidència podrà 
delegar-li part de les seves atribucions. 
11.7. Els membres que conformen la Junta Rectora i la Comissió Executiva són designats o 
nomenats per un període de quatre anys, prorrogable per períodes de temps iguals. 
11.8. El règim de les sessions, convocatòries i adopció d’acords serà el mateix que el de la 
Junta Rectora. Podran fer-se reunions total o parcialment telemàtiques en les mateixes 
condicions que la Junta Rectora. 
 
Article 12. Comissió especial de comptes. 
12.3. El Consorci comptarà amb una Comissió Especial de Comptes formada per entre 5 i 12 
membres, a la qual li correspondrà l'examen, estudi i informe de tots els comptes que de 
conformitat amb la legislació reguladora de les hisendes locals, hagi d'aprovar la Junta Rectora. 
El nombre de membres de la comissió serà establert per la Junta Rectora. 
 
12.4. Els components de la Comissió Especial de Comptes seran elegits per la Junta Rectora 
d'entre els seus membres, seguint sempre el criteri de representativitat. 
 
Article 13. President o presidenta 
13.1. Serà president o presidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats amb el vot 
favorable de la majoria absoluta dels components de la Junta. 
13.2. Serà vicepresident o vicepresidenta de la Junta Rectora un dels membres, designats 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components. 
13.3. Els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta de la Junta 
Rectora tindran una durada de quatre anys, si bé podran ser reelegits per l'òrgan que hagi de 
nomenar-los per iguals períodes de temps. 
13.4. En finalitzar el seu mandat, podran continuar en funcions als sols efectes de 
l’administració ordinària sempre i quan ostentin la condició de membres de l’ajuntament o 
entitat consorciada. 
13.5. En cas que cap d’aquestes persones conservés aquesta condició d’electa, l’alcalde o 
alcaldessa del municipi al qual hagi representat la persona que hagi ostentat la presidència o la 
vicepresidència sortint, tindrà la facultat de convocar la sessió constitutiva del consorci. 
 
Article 14. Funcionaris habilitats. 
14.1. La Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria del Consorci seran exercides per persones 
que ostentin la condició de funcionari o funcionària d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional en un dels municipis consorciats. També podran ser exercides de manera 
accidental en la persona que exerceixi la secretaria accidental de l’ajuntament que ostenti la 
secretaria, o de manera interina. 
14.2. Correspon al secretari o a la secretària estendre acta dels acords presos a les reunions 
de la Junta, la qual degudament signada per ell mateix i amb el vistiplau del president o 
presidenta, serà transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles 
altres funcions que siguin pròpies del càrrec. Les actes podran tenir format electrònic, podent-
se utilitzar, entre d’altres, el sistema de vídeo-audio-actes. 
14.3. El secretari o secretària de la Junta Rectora també ho serà de la Comissió Executiva. 
 
Article 15. Reunions no presencials 
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15.1. Els òrgans col·legiats es poden reunir, total o parcialment, mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres 
dels òrgans col·legiats. Si la reunió és parcialment presencial hi haurà d’assistir d’aquesta 
manera un mínim d’una tercera part dels seus membres. 
15.2. En aquests casos és necessari garantir la identificació de les persones que participen 
en la reunió, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les seves 
deliberacions, l’emissió del vot i la constància de la seva recepció i autenticitat. 
15.3. La reunió s’ha entendre celebrada en el lloc on es trobi el president o presidenta. 
15.4. En les reunions virtuals s’han de considerar assistents aquelles persones membres del 
corresponent òrgan col·legiat que hagin participat en la videoconferència, multiconferència o 
qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física d’aquests. 
 
Secció 2 Funcions del president o presidenta. Article 16. Funcions del president o presidenta. 
Correspon al president o presidenta l’exercici de les funcions següents: 
a. Representar institucionalment el Consorci. 
b. Formar l’ordre del dia de les sessions de la Junta. 
c. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de la Junta Rectora, dirigir les 
deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat. 
d. Supervisar les activitats del Consorci i elevar a la Junta Rectora la documentació i els 
informes que creguin oportuns. 
e. Dictar les disposicions particular que siguin necessàries per al desplegament dels 
acords de la Junta Rectora. 
f. Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions específiques en 
l’àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar- los. 
g. Nomenar els càrrecs directius del Consorci, quan li ho delegui la Junta. 
h. Exercir en cas d’urgència, i donar-ne compte a la Junta Rectora en la primera reunió 
que celebri, les facultats de realitzar tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions 
judicials i administratives en defensa dels drets i els interessos del Consorci. 
i. L’aprovació dels convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb altres 
entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir. 
j. L’aprovació de les operacions de crèdit. 
k. L’exercici de tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials 
i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les 
facultats reconegudes a la Junta Rectora. 
l. La fixació dels criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president 
o de la presidenta, de la Gerència i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria. 
m. L’ordenació de pagaments del consorci 
n. L’adopció de les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor 
funcionament del Consorci 
o. Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de 
l’aprovació, si s’escau, per la Junta Rectora. 
p. Aprovar la liquidació del pressupost. 
q. Concedir subvencions a tercers, estiguin o no vinculats amb el consorci, fins a una 
quantia d’1 milió d’euros, així com autoritzar la despesa. 
r. Formular a la Junta les propostes dels reglaments de règim interior, d’organització i 
funcionament de les diverses activitats del consorci. 
s. Totes aquelles altres que siguin competència del Consorci i no estiguin atribuïdes 
expressament als restants òrgans del Consorci. 
 
Secció 3 Del Vicepresident o de la vicepresidenta  
 
Article 17. Funcions 
El vicepresident o la vicepresidenta suplirà el president o la presidenta i n’assumirà les funcions 
en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les atribucions que el president o 
la presidenta delegui. 
Capítol 3 De la Gerència 
 
Article 18. Nomenament i naturalesa del càrrec. 
18.1.- La Junta Rectora nomenarà un gerent. El nomenament de la Gerència podrà recaure en 
una persona física o jurídica. 
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18.2.- La Gerència serà l’òrgan executiu del Consorci 
18.3.- En cas que s’opti pel nomenament d’un o d’una gerent, serà un càrrec d’alta direcció que 
mantindrà amb el Consorci una relació d’ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial i 
que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin d’aplicació. El 
gerent o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim 
d’incompatibilitats aplicable. 
 
Article 19. Funcions 
Corresponen a la Gerència les funcions següents: 
a. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a Gerència amb les 
administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars 
b. Proposar a la Junta Rectora programes, les estratègies i els plans plurianuals 
d’actuació del Consorci. 
c. Elaborar la proposta de pressupost anual, d’acord amb els plans d’actuació aprovats. 
d. Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i les disposicions de la 
Presidència. 
e. Efectuar les adquisicions, alienacions i actes de gravamen del béns mobles consistents 
en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni, sempre i quan l’operació no superi el 
10% del pressupost del Consorci 
f. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li hagin 
estat conferides per la Junta Rectora. 
g. Executar el pla d’inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria 
d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments en contractes de quantia inferior a un milió 
d’euros (1.000,000,00 €). 
h. D’acord amb els criteris de la presidència Junta Rectora, contractar, sancionar, separar 
o rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de 
caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les 
remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d’acord amb els criteris o les instruccions 
que estableix la Junta Rectora. 
i. Realitzar l’administració ordinària, el pagament de nòmines i l’ordenació de pagaments 
en el cas que no sigui possible exercir la presidència en funcions. 
j. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions 
tecnològiques adequades, i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les 
instal·lacions i els equipaments, així com per l’assoliment d’un adequat grau de qualitat dels 
serveis. 
k. Preparar la documentació que, per mitjà del president o la presidenta, s’ha de sotmetre 
a la consideració de la Junta Rectora i informar de tot el necessari per al correcte exercici de 
les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost 
anual i els plans plurianuals d’actuació. 
l. Informar periòdicament sobre el funcionament i l’estat de situació del Consorci. 
m. Presentar anualment a la Junta Rectora el balanç de situació, el compte de pèrdues i 
guanys, la memòria de l’exercici i la liquidació del pressupost. 
n. Qualsevol altra funció que si li encomani expressament o li deleguin la Junta Rectora o 
el president o la presidenta, en l’àmbit de les respectives competències. Capítol 4. Règim 
patrimonial, financer, pressupostari i comptable. 
 
Article 20. Patrimoni. 
20.1.- Constitueix el patrimoni del Consorci: 
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de domini 
públic que li adscriguin afectes als serveis que presta el Consorci que conservaran la 
qualificació originària, en relació amb els quals aquest ens en té l’ús, la conservació i la millora 
en els temes que estableixin els corresponents acords. 
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol. 
20.2.- El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l’inventari corresponent, que revisarà i 
aprovarà anualment la Junta Rectora. 
20.3.- El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres 
unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
 
Article 21. Recursos. 
21.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents: 
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a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades 
b) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial 
del consorci. 
c) Els rendiments dels serveis que presti 
d) Els productes del seu patrimoni 
e) Els crèdits que s’obtinguin 
f) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius 
g) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les lleis. 
21.2. Les aportacions de les entitats consorciades tant si es realitzen en forma de quotes 
periòdiques o de derrames aprovades per la Junta Rectora guardaran la proporció que es 
determini amb el nombre de vots atribuïts a cada ens consorciat en el màxim òrgan rector. 
21.3. Les aportacions de les entitats consorciades amb càrrec al fons patrimonial del 
Consorci requeriran de l’acord unànime dels membres presents de la Junta Rectora en la 
reunió en què es tracti i podran no ser correlatives ni proporcionals al nombre de vots atribuïts a 
cada ens consorciat a la mateixa. 
 
Article 22. Pressupost. 
22.1.- La Junta Rectora establirà i aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses 
abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent. 
22.2.- En el pressupost seguirà la normativa reguladora de les hisendes locals amb les 
particularitats, si escau, establertes pels consorcis. 
 
Article 23. Comptabilitat i control econòmic. 
23.1.- El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Consorci serà el de l’Ajuntament al 
qual resti adscrit. 
23.2.- Els fons del consorci seran custodiats en comptes bancaris oberts directament a nom de 
l’entitat. 
23.3.- Anualment es durà a terme una auditoria dels comptes sota la responsabilitat de l’òrgan 
de control de l’Ajuntament al qual resti adscrit el Consorci. 
23.4.- Els comptes del Consorci formaran part dels pressupostos i s’inclouran al compte 
general de l’Ajuntament on resti adscrit en cada moment. 
 
Article 24. 
24.1.- La liquidació del pressupost serà aprovada pel president del consorci, del que es donarà 
compte a la junta rectora en la primera sessió posterior que porti a terme. 
24.2.- Els comptes anuals seran sotmesos per la presidència a l’aprovació de la junta rectora 
amb l’informe de la comissió especial de comptes, tot de conformitat amb el procediment 
establert a la legislació de règim local. 
24.3.- La Junta acordarà la destinació dels romanents de l’exercici anterior, en els termes que 
prevegi en cada moment la legislació en vigor i, en el seu defecte s’aplicaran, en primer lloc, a 
l’amortització dels deutes del mateix Consorci, i en segon lloc, a la inversió en equipament 
propi del Consorci, i donar suport a la formació dels professionals dels Consorci i dels ens 
consorciats. 
 
Capítol 5. Règim del personal i contractació.  
 
Article 25. Règim de personal. 
25.1.- La contractació de personal per part del Consorci serà de naturalesa laboral i no se li 
exigirà procedir de reassignacions de llocs de treball dels Ajuntaments consorciats. 
25.2.- El règim jurídic del personal laboral del Consorci serà el que li correspongui d’acord amb 
aquesta naturalesa segons les normes d’aplicació de l’Ajuntament al qual es trobi adscrit en 
cada moment, i la seva remuneració no podrà superar les retribucions que per a llocs de treball 
equivalents s’estipuli l’Ajuntament al qual s’adscrigui. 
 
Article 26. Règim de contractació. 
La contractació d’obres i serveis estarà sotmesa a les normativa  sobre contractació del sector 
públic. 
 
Capítol 6. Separació i dissolució. Article  
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27. Dissolució. 
27.1. El consorci es dissoldrà per les següents causes: 
a. Per acord dels membres que l’integren. 
b. Per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius 
c. Per separació d’algun dels seus membres si la resta no decideix la continuïtat del 
consorci i resten al mateix com a mínim dues Administracions o entitats dependents o 
vinculades a alguna Administració 
d. Per esdevenir inoperant 
e. Per transformació en un altre ens. 
27.2. La dissolució del Consorci determinarà la seva liquidació i extinció. 
27.3. L’acord de dissolució ha de ser ratificat pels membres del Consorci a través dels seus 
òrgans competents. 
 
Article 28. Liquidació dels béns. 
 
28.1. La Junta Rectora, en adoptar l’acord de dissolució, nomenarà un liquidador. 
28.2. El liquidador proposarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació dels béns que 
pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les instal·lacions existents a les 
Administracions consorciades. 
28.3. El liquidador calcularà la quota de liquidació en funció, en primer lloc, a les aportacions 
al fons patrimonial que serà restituït formant part de la quota de liquidació únicament a favor de 
les entitats consorciades que hagin realitzat aportacions al mateix. 
28.4. En defecte d’aportació al fons patrimonial o un cop exhaurida la liquidació per aquest 
concepte a favor de les entitats consorciades que haguessin fet aportacions al mateix, la quota 
de liquidació es calcularà en proporció a les quotes de finançament de l’activitat aportades 
anualment per cada entitat des de la seva incorporació al Consorci. 
28.5. Les entitats consorciades podran decidir per majoria absoluta dels membres del 
Consorci la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci. 
 
Article 29. Separació de les entitats consorciades. 
29.1.- La separació del Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se en qualsevol 
moment mitjançant un escrit dirigit als eu president. 
29.2.- Serà causa de separació el canvi de la forma de gestió directa del servei públic per 
qualsevol de les modalitats de gestió indirecta previstes a la legislació de règim local. 
29.3.- En el supòsit de que la separació procedeixi, la quota de separació es calcularà de la 
manera estipulada per a la quota de liquidació regulada a l’article 28 dels presents estatuts. 
 
Disposicions addicionals. Primera. Quòrums 
Els quòrums establerts en aquests Estatuts es calcularan per arrodoniment de la meitat de la 
unitat superior. 
 
Segona. Modificació d’Estatuts 
1.- La modificació dels Estatuts del Consorci seguirà el procediment següent: 
a) Aprovació inicial per part de la Junta Rectora. 
b) Aprovació de la modificació per part dels municipis i demés entitats membres. 
c) Informació pública pel termini de trenta dies 
d) Resolució d’al·legacions, si és el cas, i aprovació definitiva per la mateixa Junta 
Rectora. 
 
 
 
Intervé el Sr. Casas qui diu que tal i com ja van explicar a les comissions s’han fet diverses 
modificacions als estatuts del CONGIAC, consorci per a la gestió integral de l’aigua de 
Catalunya, principalment per facilitar les trobades de la Junta Rectora pel tema del Covid i 
també alguna modificació que s’ha fet arrel d’una sentència per un conflicte amb Sorea. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que hi votaran a favor doncs creuen que es fa en benefici 
de tota la població en general. 
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La Sra. Fuster diu que l’objecte d’aquest consorci és especialment la defensa de la titularitat 
pública de l’aigua a part, d’evidentment, com  disposen els seus estatuts, contribuir a la millora i 
eficàcia del servei. Afegeix que entenen que aquestes modificacions jurídiques son pertinents i 
s’han d’integrar en els seus estatuts i, per tant, hi votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que també hi votaran a favor, doncs les diferències son 
únicament les que ha comentat el Sr. Casas i , per tant , es tracta de millorar el contracte. 
 
El Sr. Gibert diu que des del primer moment van decidir que estaven d’acord amb aquesta 
incorporació de l’ajuntament i, per tant, entenen que les modificacions son per millorar el servei 
i hi votaran a favor. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

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

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS      

 
 
 
 
1.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  PER LA REGULACIÓ DEL 
MERCAT ENERGÈTIC 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els dies 7 i 8 de gener, en plena onada de fred a la península ibèrica, el preu de l'electricitat va 
batre rècords a l'estat espanyol. Al mercat majorista els preus es van duplicar el dijous dia 7 
respecte els dies anteriors i es va arribar a superar el 100 euros megawatt hora (MWh), i el dia 
8 s'arribava als 94,99 euros el Mwh de mitjana, el preu més alt de la història del mercat 
espanyol, amb un màxim de 114,89 euros a les 20 hores, el preu més car en una franja horària 
de la darrera dècada. 
En termes globals, es pot afirmar que la pujada interanual en el que portem el mes de gener és 
del 31%. 
 
Aquest encariment produït per l'onada de fred es deu principalment al recurs emprat per les 
companyies elèctriques davant l'increment de demanda, de recórrer a la producció d'energia a 
través de  centrals de cicle combinat, que funcionen amb gas, una producció molt més cara que 
les renovables i que està penalitzada econòmicament des de fa temps per Europa per ser molt 
contaminant. Les grans companyies del mercat espanyol, lluny de promocionar la transició 
energètica per evitar aquestes pujades, han estat fins i tot penalitzades en el passat per fer 
trampes amb aquestes centrals i encarir falsament la factura dels consumidors en altres 
episodis de fred. 
 
Amb l'arribada del fred, la llum ja va començar a incrementar-se (un 7,2% de mitjana) després 
de 19 mesos consecutius de descensos, principalment produïts per la davallada del consum 
atribuïble a la pandèmia. Amb l'encariment d'aquest mes de gener, el rebut d'un usuari mitjà es 
pot situar ara segons FACUA - Consumidores en Acción, en 89 euros, el que suposarà un 19% 
més que el mateix període de l'any passat. 
 
Aquest encariment de l'energia elèctrica es fa difícilment comprensible per la ciutadania quan 
companyies elèctriques com Endesa anunciaven el novembre passat un increment dels seus 
beneficis nets en un 38% i fins als 1.700 milions d'euros quan encara no s'havia iniciat el repunt 
de preus al mercat. Una xifra que contrasta alhora, amb una afectació generalitzada de crisi 
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social i econòmica provocada per la COVID-19 que ha suposat, segons dades recollides per 
Creu Roja, un increment de  la pobresa energètica fins a afectar un 9% de la població a l'estat 
espanyol. La mateixa organització estima que el 50% de les famílies que atenen han d'escollir 
entre les despeses bàsiques, és a dir, entre portar una alimentació adequada o escalfar les 
seves llars. Una situació que l'encariment del gas per a ús domèstic des de l'1 de gener de més 
d'un 6%, només fa que agreujar. 
 
La  tempesta Filomena en un inici d'hivern especialment cru, per les temperatures i la situació 
social i econòmica, torna a posar sobre la taula les mancances i dubtes respecte un sistema 
energètic fortament endarrerit en la transició cap a les energies renovables, amb una regulació 
del preu de l'energia on l'usuari final és el que en surt directament perjudicat, ja sigui la 
ciutadania o un teixit empresarial fortament tensionat per la crisi, i on el servei aportat amb talls 
de llum a nombrosos barris i ciutats del país durant el temporal, evidencien les mancances 
d'una xarxa de distribució que no respon al preu del servei. 
 
La  inacció i apatia històrica dels principals partits de l'estat espanyol amb les grans 
companyies energètiques, les polítiques errants en la implementació d'energies renovables i, 
sobretot, el seu silenci clamorós respecte accions concretes per la contenció de la factura 
elèctrica en moments crítics com l'actual, només fan sospitar un cop més que noms com Felipe 
González (Gas Natural), Ángel Acebes (Iberdrola), José María Aznar i Elena Salgado (Endesa), 
Pedro Solbes (ENEL), Javier Solana (Acciona), Josep Borrell (Abengoa) o Ana Palacio (HC 
Energia), per posar només alguns noms, continuen tenint el mateix poder polític que quan 
representaven les sigles del PSOE i el PP a l'àmbit públic però amb beneficis molt més privats. 
 
Circumstàncies intolerables en l'actual context d'incertesa social i política i on la pandèmia 
obliga a mesures contundents. Ara més que mai cal accelerar el canvi de model en la 
producció i distribució d'energia que desenvolupi realment les energies renovables, i que faciliti 
l’autoconsum compartit i la participació de la ciutadania, les empreses i les entitats locals en les 
activitats de producció, distribució, emmagatzematge i comercialització. El mon local ha de 
poder intervenir en aquesta transició per defensar els interessos de la ciutadania, i iniciatives 
com les de constituir l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) són un 
pas important en aquesta direcció. 
 
És per tots els motius exposats anteriorment que el Grup Municipal ERC-AM proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.  Exigir al Govern de l’Estat mesures urgents per la regulació dels preus del mercat 
elèctric i frenar l'especulació en moments de màxima vulnerabilitat social i econòmica. 
  
SEGON.  Exigir al Govern de l’Estat una baixada de l'IVA que s'aplica al rebut de la llum en els 
diferents trams així com a oferir informació de forma transparent en quant a l’aportació pública 
que es fa a les empreses subministradores.   
 
TERCER.  Instar al Govern de l’Estat amb caràcter immediat la regulació d'una tarifa que 
protegeixi realment a les famílies més vulnerables i als sectors econòmics i comercials més 
afectats per la crisi. 
 
QUART. Reclamar a les empreses subministradores que acompleixin amb la seva obligació de 
satisfer amb la prestació de serveis pels què la ciutadania, com a legítims clients, paguen un 
preu molt alt. 
 
CINQUÈ.  Exigir al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a auditar les companyies 
subministradores responsables de les xarxes on s'hagin produït talls elèctrics durant la 
tempesta Filomena i a sancionar, en cas que sigui pertinent, en aquells casos on es demostri 
que els talls s'han produït pel mal estat de la xarxa de distribució. 
 
SISÈ.  Exigir al Govern de la Generalitat que exerceixi la seva competència administrativa 
regulada a l’Estatut d’Autonomia (art. 133) d’exercir el control, seguiment i garantia de la bona 
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implementació i distribució de la xarxa i servei en les llars del municipi de Vacarisses i 
establiments, comerços i empreses de la ciutat. 
 
SETÈ.  Exigir al Govern de l’Estat un estudi de consum dels diferents barris i zones de 
Vacarisses per tal d’avaluar la determinació i necessitat de la càrrega elèctrica adjudicada per 
al consum a cadascuna d’elles.  
  
VUITÈ. Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat una taula de participació del 
mon local mitjançant l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública i altres 
associacions, tant en la transposició de les directives europees sobre la transició ecològica com 
en el control de la qualitat del servei, i recollir les aportacions per anar a un escenari ambiciós 
de gestió ciutadana, municipalista i pública de l'energia. 
 
NOVÈ. Instar al principal partit del Govern de l’Estat, el PSOE / PSC, amb membres de la seva 
estructura orgànica als Consells Administratius de les principals subministradores, a prendre 
partit en la situació abusiva que s’està vivint i incidir en la rebaixa tarifària. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que volen retirar la moció que segueix perquè per error van enviar 
un arxiu que no tocava. 
 
S’acorda retirar la moció. 
 
 
1.4.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  EN SUPORT AL 

CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 
D’OCTUBRE 

 
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra l’exalcalde 
d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. 
Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit polític i que, a més, es dona en ple 
procés electoral sent el conseller Solé el responsable d’organitzar les properes eleccions al 
Parlament de Catalunya. Es tracta, doncs, d’una interferència també en el procés electoral que 
hi ha en marxa.  
 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la ciutadania 
les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és l’únic alcalde o 
alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el primer que rep una 
sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de la política catalana en 
mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència de venjança, i ens reafirmem 
en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la 
causa general contra l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una 
vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les 
preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.  
 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític 
català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d ’Amnistia per posar 
immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó sense haver 
comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones represaliades, i fer 
possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar indiscutiblement en un 
referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici 
al dret d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i decidir 
democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.  
 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, 
tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir que, 
malgrat ho intentin, res l’aturarà. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’aprovació dels següents  
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A C O R D S 

 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era alcalde 
l’1 d ’octubre de 2017. 
  
SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la 
llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. 
 
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d ’Amnistia com a via per a la solució del 
conflicte.  
 
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit 
en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics, signats també per l ’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual 
resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.  
 
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per 
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes. 
 
 
Intervé el Sr. Salamé qui diu que tenen sobre la taula un nou judici polític, una nova sentencia, 
en aquest cas contra l’ex alcalde d’Agramunt i el Conseller Bernat Soler. Explica que està 
acusat de desobediència per haver posat les eines necessàries per poder votar l’1 d’octubre de 
2017 i no és l’únic alcalde que ara mateix té un procés polític obert, però sí que és el primer 
que rep una sentencia. Segueix dient que, curiosament, es dona el cas de que és el 
responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya el 14 de febrer. Per 
tan la interferència es claríssima amb el procés electoral que tenen en marxa i una vegada més 
ens trobem amb un nou episodi contra l’independentisme.  
A continuació el Sr. Salamé diu que és per tots aquests motius que presenten la moció i llegeix 
els acords d’aquesta. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que des de Ciutadans han decidit no presentar ni votar a 
favor cap moció que no tingui res a veure amb Vacarisses. A més es volen mantenir dins de la 
democràcia respectant qualsevol tipus de sentencia judicial, els agradi més o menys i, per 
tant,hi votaran en contra. 
 
La Sra. Fuster diu que Movem Vacarisses ja s’ha manifestat en els darrers plens sobre les 
mocions presentades pel grup ERC referents al procés, doncs entenen que han estat moltes i 
consideren que no cal insistir-hi ple rere ple. Segueix dient que tots saben les coses que s’han 
fet malament per part d’uns i altres, i per tant han d’anar cap a un diàleg , i mes tenint ara 
l’opció amb el govern de l’estat sobretot per part d’Unidas Podemos, mes que del PSOE, doncs 
es tracta d’un govern que no té res a veure amb l’anterior, amb el que es pot dialogar i 
negociar, i és per això que  s’abstenen. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que, com ja han dit altres vegades, no volen entrar a 
debatre una qüestió del procés, doncs pensen que ja està prou debatut, i diu que és per això 
que s’abstindran. 
 
El Sr. Gibert diu que coincideixen amb la Sra. Fuster, doncs ja son varis partits polítics els que 
han manifestat en diferents ocasions que ja n’han parlat molt dels temes que tenen a veure 
amb el procés. Afegeix que és cert que en aquest cas el que es manifesta és el rebuig a la 
sentencia condemnatòria d’un ex alcalde que està en funcions de conseller, i com ells ja han 
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manifestat altres vegades el seu grup està a favor del dret a decidir i, per tant , el fet de que es 
posin urnes i que el poble pugui manifestar la seva opinió els sembla bé,  i també han 
manifestat que donen suport a les persones que s’han tancat de manera injusta a la presó i a 
les que estan exiliades, però dit això, creuen que la moció no és el moment de presentar-la, 
doncs aquesta nit mateix comença la campanya electoral. 
Per acabar torna a dir que estan a favor de que els presos surtin de la presó, però ara mateix 
troben que és una moció electoralista i, per això, s’hi abstindran. 
 
El Sr. Alcalde diu que evidentment no és electoralista, sinó que al Conseller se’l va inhabilitar la 
setmana passada i presenten la moció quan toca, quan hi ha al primer ple. Afegeix que el que li 
preocupa enormement és la postura de Movem Vacarisses perquè el que fa és abstenir-se de 
votar a favor d’una llei d’amnistia i es posiciona en el limbo del dret a l’autodeterminació, dret 
que sí defensen en el cas del poble palestí i sahrauí,  però no del poble català. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat : 
 
 

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

A FAVOR     X 

EN CONTRA      X     

ABSTENCIONS  X X X  

 
 
 
2.- SOBREVINGUTS . 
 
No n’hi ha. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 14, 21 i 28 DE DESEMBRE 2020, i L’ 11, 18 i 20 
DE GENER DE 2021. 

 
          Es dona compte de les actes de les sessions de la junta de govern local de les quals s’ha 

fet entrega de la minuta de l’acta juntament amb la convocatòria plenària. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 375/2020, de 15/12/2020, al 398/2020, de 
30/12/2020, I DE l’1/2021, de 11/01/2021, al 10/2021, de 15/01/2021), (Medi Ambient i 
Responsabilitat amb l’Entorn, de l’1/2021, de 13/01/2021, al 3/2021, del 21/01/2021), 
(Obres i Serveis, de l’1/2021, de 12/01/2021, al 5/2021, de 19/01/2021), (Sanitat, Tinença 
Responsable i Benestar Animal, del 14/2020, de 18/12/2020, al 15/2020, de 18/12/2020, i 
el 1/2021 de 19/01/2021), (Urbanisme, del 124/2020, de 7/01/2021, al 131/2020, de 
29/12/2020, i de l’1/2021, de 4/01/2021, al 15/2021, de 14/01/2021), (Turisme, Comerç i 
Consum, el 1/2021, de 18/01/2021), (Esports, el 23/2020, de 3/12/2020), (Educació, del 
34/2020, de 18/12/2020, al 36/2020, de 22/12/2020, i de l’1/2021, de 13/01/2021, al 
2/2021, de 18/01/2021), (Acció Social, del 88/2020, de 5/01/2021, al 91/2020, de 
5/01/2021, i el 1/2021, de 18/01/2021), (Mobilitat Territorial, el 1/2021, de 4/01/2021), 
(Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, el 11/2020, de 18/12/2020, de l’1/2021, 
de 18/01/2021, al 2/2021 de 19/01/2021), (Organització Interna, de l’1/2021, de 
18/01/2021, al 2/2021, de 18/01/2021), (Joventut, el 12/2020, de 29/12/2020). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
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3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI . 
 
3.4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1/2021, D’11 DE GENER, DE 
MODIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES A LES REGIDORIES DE MEDI AMBIENT 
I RESPONSABILITAT AMB L’ENTORN I D’OBRES I SERVEIS.  
 
 
Es dona compte dels següent decret: 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1 /2021 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 187/2019, de 17 de juny, i en ús de les facultats que li confereixen 
els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 
altra legislació concordant, es va resoldre establir l’estructura política de les Àrees de 
l’Ajuntament així com un règim de delegacions de competències en favor de diferents regidors, 
d’entre les quals foren atribuïdes al regidor senyor Pere Cases i Ardanaz: 

 

En matèria de MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB L’ENTORN 

 

 La coordinació, gestió i execució dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals. 

 La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats relacionats directament 
amb el medi natural i especialment amb les zones de reserva del Parc Natural. 

 La coordinació i gestió dels programes a desenvolupar en matèria de recuperació 
ambiental i d'educació ambiental.  

 El desenvolupament de programes de control ambiental definint programes de treball 
respecte a les indústries del municipi. 

 La definició de polítiques de residus , recollida selectiva i abocadors incontrolats. 

 La resolució d'expedients sancionadors per infracció al medi ambiental, d'acord amb la 
seva legislació sectorial.  

 Autoritzacions per a l'exercici del control sanitari i mediambiental del medi ambient, 
contaminació atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües residuals, residus 
urbans i industrials. 

 Llicències d'obertura de petits establiments comercials.  

 Provisió sobre adopció i rectificació de mesures correctores i acords sobre paralització, 
legalització i si s'escau, precintatge o desprecintatge de les activitats tan classificades 
com innòcues realitzades il·legalment; com també la incoació, i si s'escau, imposició de 
sancions . 

 La coordinació, gestió i resolució, així com la tramitació de qualsevol document 
administratiu necessari per a l'execució d'actuacions derivades d'activitats  i comerços. 

 Prevenció i lluita contra les plagues forestals 

 

 
En matèria d’OBRES I SERVEIS 

 

 Gestió efectiva dels serveis corresponents a aquesta Regidoria. 
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 Coordinació, gestió i resolucions en matèria de senyalització viària, horitzontal i vertical. 

 La resolució d'expedients sancionadors a concessionaris dels serveis assenyalats en 
l'apartat anterior.  

 Acords sobre concessions i retrocessions de drets funeraris i autoritzacions d'altes, 
baixes, canvi de titularitat i trasllat de restes, així com les actuacions derivades del 
control del cementiri, i l’aprovació de les liquidacions de taxes per la prestació de 
serveis funeraris municipals previstes a l’Ordenança. 

 Concessió de llicencies d'escomeses per subministrament d'aigua potable i l’aprovació 
de les liquidacions de les taxes corresponents. 

 Instal.lació, conservació i manteniment d’enllumenat de la via pública, semàfors, 
il.luminacions especials d’edificis i fonts públiques, i seguiment de les obres 
d’instal.lació corresponents. Instal.lació i conservació de les zones verdes. 

 Manteniment i conservació de les vies públiques, paviments i voreres de carrers, 
places, parcs, jardins públics i instal.lacions i equipaments municipals; conservació i 
neteja dels serveis de sanejament i clavegueram de la ciutat. 

 Seguiment de la cooperació municipals en l’execució d’obres públiques en l’àmbit 
superior que afecten al terme municipal (carreteres, enllaços ferroviaris, etc..); 
cooperació i inspecció de les obres d’urbanització promogudes per les associacions 
administratives de propietaris i qualsevol altra entitat urbanitzadora. 

 Organització i funcionament de la Brigada municipal d’obres i serveis urbans 
corresponents. 

 Supervisió i coordinació del servei de recollida, transport i abocament o tractament de 
les escombraries domiciliàries; residus i deixalles d’indústries i a la via pública; 
organització , inspecció i gestió del servei de recollida d’escombraries i neteja viària; 
organització i gestió dels vehicles , maquinària i instal.lacions corresponents. 

 

Atès que en el transcurs del període de mandat fins a hores d’ara s’ha constatat que per raons 
d’eficiència es fa convenient reordenar i ampliar conceptualment les matèries que són objecte 
de delegació. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

RESOLC 

PRIMER.- Que les atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives 
regidories de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn i d’Obres i Serveis,  efectuades a 
favor del regidor senyor Pere Casas i Ardanaz per Decret de l’Alcaldia núm. 187/2019, de 17 de 
juny, romandran vigents amb les modificacions respecte dels camps d’actuació que, a títol 
enunciatiu i amb caràcter de text refós, es recullen a continuació en relació amb cadascuna 
d’elles:  

 

En matèria de MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB L’ENTORN 

 

 La coordinació, gestió i execució dels Plans Territorials de Prevenció d’Incendis 
Forestals. 

 Participació i/o revisió del Plans de protecció civil municipals (plans bàsics 
d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals). 

 La coordinació, gestió, execució i tot allò relacionat amb les obres de les franges 
perimetrals de seguretat. 
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 Gestió, autoritzacions i comunicacions per a activitats de risc d’incendis. 

 Col·laborar administrativament en la gestió de l’ADF Vacarisses- Rellinars. 

 La coordinació, gestió, execució i tot allò relacionat amb les rieres tant urbanes com en 
el medi natural 

 La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats relacionats directament 
amb el medi natural i especialment amb les zones de reserva del Parc Natural. 

 La coordinació i gestió dels programes a desenvolupar en matèria de recuperació 
ambiental, d'educació ambiental, sostenibilitat i biodiversitat.  

 El desenvolupament de programes de control ambiental definint programes de treball 
respecte a les indústries del municipi. 

 La definició de polítiques de residus, recollida selectiva i abocadors incontrolats. 

 Gestió, Supervisió, coordinació i incidències del servei de recollida, transport i de 
valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals 

 Gestió deixalleries i gestió de l’amiant 

 La resolució d'expedients sancionadors per infracció al medi ambiental, d'acord amb la 
seva legislació sectorial.  

 Autoritzacions per a l'exercici del control sanitari i mediambiental del medi ambient, 
contaminació acústica i atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües 
residuals, residus urbans i industrials. 

 Prevenció i lluita contra plagues: processionària i/o espècies al·lòctones. 

 Evolució, seguiment i gestió dels senglars. 

 Llicències d'obertura de petits establiments comercials.  

 Provisió sobre adopció i rectificació de mesures correctores i acords sobre paralització, 
legalització i si s'escau, precintatge o desprecintatge de les activitats tan classificades 
com innòcues realitzades il·legalment; com també la incoació, i si s'escau, imposició de 
sancions . 

 La coordinació, gestió i resolució, així com la tramitació de qualsevol document 
administratiu necessari per a l'execució d'actuacions derivades d'activitats  i comerços. 

 Gestió de l’arbrat ( pla de gestió de poda, plantació i sostenibilitat).  

 Prevenció i lluita contra les plagues forestals 

 Protecció arbres i arbredes singulars.  

 Coordinació i gestió de la caça 

 
 En matèria d’OBRES I SERVEIS 

 

 Gestió efectiva dels serveis corresponents a aquesta Regidoria. 

 Coordinació, gestió i resolucions en matèria de senyalització viària, horitzontal i vertical. 

 La resolució d'expedients sancionadors a concessionaris dels serveis assenyalats en 
l'apartat anterior.  

 Acords sobre concessions i retrocessions de drets funeraris i autoritzacions d'altes, 
baixes, canvi de titularitat i trasllat de restes, així com les actuacions derivades del 
control del cementiri, i l’aprovació de les liquidacions de taxes per la prestació de 
serveis funeraris municipals previstes a l’Ordenança. 

 Concessió de llicencies d'escomeses per subministrament d'aigua potable i l’aprovació 
de les liquidacions de les taxes corresponents. 
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 Instal.lació, conservació i manteniment d’enllumenat de la via pública, semàfors, 
il.luminacions especials d’edificis i fonts públiques, i seguiment de les obres 
d’instal.lació corresponents. Instal.lació i conservació de les zones verdes. 

 Manteniment i conservació de les vies públiques, paviments i voreres de carrers, 
places, parcs, jardins públics i instal.lacions i equipaments municipals; conservació i 
neteja dels serveis de sanejament i clavegueram de la ciutat. 

 Seguiment de la cooperació municipals en l’execució d’obres públiques en l’àmbit 
superior que afecten al terme municipal (carreteres, enllaços ferroviaris, etc..); 
cooperació i inspecció de les obres d’urbanització promogudes per les associacions 
administratives de propietaris i qualsevol altra entitat urbanitzadora. 

 Organització i funcionament de la Brigada municipal d’obres i serveis urbans 
corresponents. 

 Supervisió, gestió i coordinació dels residus procedents de la neteja viària i vies 
públiques. 

 

SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 

En el text de les resolucions adoptades pels/les Regidors/es en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text 
següent: 
 

“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. 1/2021, 
de data 11 de gener de 2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 
.................” 

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la 
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat. 
 

TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d'aquest Decret al regidor afectat, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, aquesta 
Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de 
la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en 
base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
QUART.-Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra o es fa ús de la delegació. 
 

CINQUÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  a l’eTauler i al Portal de 
la Transparència.  
 
3.5.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 
DESIGNACIÓ, PER SORTEIG PÚBLIC, DELS MEMBRES QUE HAN DE CONFORMAR LES 
MESES ELECTORALS PER A LA CELEBRACIÓ D'ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA PREVISTES PEL 14 DE FEBRER DE 2021. 
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Es dona compte de que la Junta de Govern Local  de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en 
sessió extraordinària el dia 20 de gener de 2021 va adoptar l’acord seguent:  
 
 
“Vist.- el Decret 147/2020, de 21 de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de 
Catalunya i de convocatòria d'eleccions pel 14 de febrer de 2021, publicat al DOGC en data 22 
de desembre de 2021 
 
Atès que per tal de donar compliment a l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
reguladora del regim electoral general, s'ha de procedir a la designació, per sorteig públic, dels 
membres que han de conformar les Meses Electorals entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè 
posteriors a la convocatòria. 
 
Atès que en aquest municipi hi ha quatre seccions i set Meses, s'ha de nomenar, mitjançant 
sorteig públic, la següent relació de càrrecs per a cada mesa: 
 

- Un President 
- Dos Vocals 
- Dos suplents per a cadascun d'aquests membres 

 
Atès que per acord del Ple de la Corporació, s’ha  adoptat en sessió extraordinària del 4 de 
juliol  de 2019, a l’empara de l’acord 1/2014,  de la Junta Electoral Central, de 6 de febrer de 
2014, delegar a la Junta de Govern Local  la competència, atribuïda al Ple municipal, d’efectuar 
el sorteig dels membres per a la composició de les meses electorals. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, l’acord de delegació precitat fou publica en el Butlletí Oficial la Província de 
Barcelona del dia 16 de juliol de  2019. 
 
Proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER.-  Efectuar el sorteig públic, mitjançant procés informàtic, per a la designació dels 
Presidents i Vocals, titulars i suplents, que han de constituir les set Meses Electorals en la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya, del proper dia 14 de febrer d'enguany, 
convocades mitjançant Decret 147/2020, de 21 de desembre. 
 
SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació del resultat de l’esmentat sorteig 
  
TERCER.- Comunicar el present acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa.” 
 
 
SORTEIG MESES 
 
 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA A 

PRESIDENT  

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  
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PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA B 

PRESIDENT  

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  A 

PRESIDENT  

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  B 

PRESIDENT  
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PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  

 
 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  A 

PRESIDENT  

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  B 

PRESIDENT  

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  
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DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 004 MESA  U 

PRESIDENT  

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT  

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT  

 

VOCAL 1  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1  

 

VOCAL 2  

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2  

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2  

 
 
 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a l’atur,  diu que hi ha 15 aturats o aturades més 
que el mes passat i l’índex és del 13,7 %, una dècima per sobre de la mitjana de Catalunya i 
dues per sobre del Vallès Occidental doncs, com ja saben, aquest mes l’atur ha pujat arreu del 
país. 
 
També informa de que només hi ha un grup confinat a l’institut. 
 
En relació a les obres de la cruïlla diu que ja han començat aquest dilluns i vol deixar clares 
algunes coses. Diu que ells, igual que l’anterior equip de govern,  les troben unes obres 
necessàries ja que, pels aforaments que es fan aproximadament cada dos anys per la 
Diputació de Barcelona, es constata que de mitjana hi passen 2.500 vehicles cada dia. Afegeix 
que també han demanat dades a les escoles, al CAP i, a part de la Muriel Casals, és la via més 
transitada de Vacarisses de llarg. Segueix explicant que, degut al creixement històric de 
Vacarisses, al nucli hi tenen l’ajuntament, el Casal, la Fàbrica, el CAP, l’escola bressol, una 
escola de primària, etcètera, i el que es pretén tant amb aquestes obres com amb el pàrquing 
és facilitar que la gent dels altres nuclis habitats pugui venir amb tranquil·litat i amb la màxima 
seguretat a aquests equipaments. 
També diu que hi ha grups polítics que ara es desdiuen de decisions preses anteriorment, cosa 
que troben bé, doncs a la vida es pot canviar de parer, però vol deixar clar que totes aquestes 
obres o bona part d’elles es van pensar i demanar durant l’anterior mandat, ERC, el PSC i 
Movem Vacarisses, que son qui es posen en contacte amb la Diputació de Barcelona per 
ordenar la cruïlla del Carrer Salvador Badia amb la Carretera de la Bauma i la BV1212, i va ser 
el 7 de desembre de 2017 quan l’Àrea de Territori i Sostenibilitat encarrega la redacció d’aquest 
projecte. 
Per acabar diu que el que vol és deixar clar el perquè d’aquestes obres, el motiu pel qual es va 
decidir demanar reordenar l’espai del pàrquing, que no és un altre que el fet que la majoria 
d’equipaments del municipi es troben en aquest nucli, que és molt petit i pateix el pas de més 
de 2.500 vehicles de mitjana al dia. 
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5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui, en relació a les obres de la cruïlla,  diu que aquest matí mateix els hi 
ha arribat queixes, doncs no es podia passar per enlloc amb els nens i diu que ella mateixa s’hi 
ha trobat. Afegeix que potser ha coincidit que hi havia un autobús donant la volta, alguns 
camions aturats i a més estaven talant l’arbre de la parada de l’autobús, el que feia molt difícil 
passar-hi, a més no hi havia cap policia per poder dirigir el pas, és per tot això que demana que 
almenys mentre durin les obres hi hagi policia, doncs els ha semblat que és una mica perillós. 
 
El Sr. Alcalde diu que recull el prec i que ja tenien pensat posar-hi almenys dos policies i , per 
tant,  parlarà amb ells per esmenar-ho. 
 
La Sra. Fuster diu que després de gairebé dos anys de legislatura, Movem Vacarisses ha 
demanat ple rere ple l’arranjament de la deixalleria, en concret l’arranjament per recollir les 
aigües de la pluja, la senyalització i l’espai de recuperació de residus, però veuen que no 
avancen. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que moltes vegades els diu que allarguen la mà per 
agafar les propostes dels diferents grups polítics, però almenys en el seu cas no les tenen en 
compte. 
També comenta que hi tornen a haver-hi queixes sobre les pudors a l’abocador, per tant volen 
saber el nombre de queixes que hi ha hagut per part de la població i quines actuacions s’han 
fet al respecte. 
En relació al que ha dit la Sra. Muñoz, diu que estan coincidint les obres del pàrquing i les de la 
famosa cruïlla i, per tant, es pregunten si no es podien haver planificat en diferents períodes per 
no afectar tant a la zona, sobretot l’accés al CAP i a les escoles, doncs el mateix autobús es 
troba que ha de fer una maniobra molt perillosa, sobretot sinó hi ha policia. 
Pregunta també per les obres de la urbanització de La Creu i la reparcel·lació del Ventaiol, que 
a aquestes alçades encara no han començat. Demana que els donin alguna informació més 
nova de la que han rebut en els darrers plens. 
Pel que fa a la neteja de carrers, espais públics i parcs infantils, després de les ventades diu 
que el parc de Can Serra està ple de branques i d’arbres i,  per tant, no es un espai adequat 
per jugar els infants.  
Continuant amb Can Serra la Sra. Fuster diu que les voreres del camí d’accés a  Font de 
l’Orpina estan plenes de rajoles aixecades, fins a un punt impracticable, recorda que el curs 
passat ja hi va haver un incident i diu que segur que s’hi tornaran a trobar. 
Per altra banda la Sra. Fuster diu que fa uns quants plens varen acordar fer un estudi sobre un 
mercat ambulant i no en saben res. 
 
En resposta a la Sra. Fuster el Sr. Alcalde diu que les obres de La Creu i el Ventaiol estan igual, 
no vol dir que no avancin, però sí que la situació ha canviat poc. Pel que fa als parcs infantils 
diu que s’estan traient els arbres, però en van caure molts, hi va haver moltes afectacions a la 
via publica i vol aprofitar per agrair a ADF, Protecció Civil i als Bombers,  les actuacions que van 
fer arreu de Vacarisses. 
Pel que fa a les obres de la cruïlla diu que no es que les hagin fet coincidir amb les del 
pàrquing, perquè el pàrquing hauria d’estar ja acabat, però amb fred no es pot formigonar i es 
va haver de deixar els dies que va glaçar. A més diu que les obres de la cruïlla haurien d’haver 
començat al maig de l’any passat i han començat ara, i a més no les executen ells. Segueix 
dient que entenen el malestar que hi pot haver però a vegades per millorar s’han de prendre 
mesures com aquestes. 
 
En relació a l’abocador pregunta al Sr. Casas si té les queixes que hi van haver ahir. 
 
El Sr. Casas respon que sí,  que segons l’aplicatiu el dia 26 hi va haver una queixa i el dia 27 
en van haver dues. 
 
El Sr. Alcalde diu que van tornar a penjar la pàgina on es podien fer les queixes i de moment 
només en van rebre aquestes tres, per tant reiteren que la gent s‘ha de queixar, doncs és el 
suport que tenen per fer força davant del CTR i abocador. 
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En relació a la deixalleria el Sr. Casas diu que ja tenen els pressupostos i que, si no recorda 
malament, només està pendent l’adjudicació a l’empresa que ha de fer les obres i, per tant, és 
imminent. 
Pel que fa als panots del camí de l’escola diu que es tracta d’un tram molt llarg i , com que 
tenen a la brigada col·lapsada,  han demanat pressupostos per executar tant aquest tram com 
d’altres amb problemes semblants i en breu decidiran quina empresa fa les actuacions. 
 
La Sra. Serra intervé per comentar que, en relació al mercat ambulant, estan pendents de la 
resolució de la Diputació en relació a l’ajuda tècnica que es va demanar per fer l’estudi de la 
idoneïtat i la ubicació. 
 
 
Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que del Consell de Seguiment de 
l’Abocador una de les poques coses que els van agradar va ser l’estudi que es farà en breu a 
Vacarisses i que els va sorprendre molt que el Sr. Griñó no assistís al Consell i que ningú 
l’excusés, doncs creu recordar que es va canviar la data per tal que hi pogués assistir, és per 
tot això que pregunta quina excusa va donar per no assistir. 
Per altra banda  pregunta si l’inspector d’obres ja treballa i què s’ha fet amb el treballador que 
el substituïa. 
En relació al catàleg de llocs de treball el Sr. Serna pregunta com està, doncs en principi s’hi 
està treballant des de principi de legislatura però no tenen cap informació. 
També pregunta per la convocatòria del Cap de la Brigada, si ja s’ha fet o no . 
Com a prec, el Sr. Serna demana que es faci alguna cosa amb el panots que s’han aixecat 
degut la neteja de la carretera d’Olesa. 
També pregunta per la reparació de l’avaria de l’aigua de Can Serra i demana que els expliquin 
com s’ha solucionat. 
Per acabar el Sr. Serna diu que hi ha molts mes temes que els preocupen i diu que vol 
mencionar-los per si els poden anar informant, en concret parla de les obres de La Creu, les 
obres del Ventaiol, la cruïlla del carrer Salvador Badia, la comissió del “porta a porta”, la 
comissió de la moció de Ciutadans... Afegeix que el Sr. Alcalde sempre agraeix la feina feta a la 
brigada, a l’ADF, Protecció Civil i Bombers i diu que des de Veins per Vacarisses es volen afegir 
a l’agraïment , però que ja saben que no fallen mai i estan sempre a primera línia. 
 
El Sr. Alcalde respon que és cert que sempre estan a primera línia, però que no està de més 
felicitar-los i donar-los tot el suport des de aquí. 
 
En relació a La Creu i al Ventaiol el Sr. Alcalde respon que estan exactament igual que el mes 
passat tot i que segueixen avançant. 
Pel que fa a la Comissió de Seguiment de l’Abocador el Sr. Alcalde diu que creu que es van dir 
més coses interessants, com per exemple que s’han tapat les basses, reivindicació històrica, i 
també que el resultat de l’estudi sobre les partícules diu que aquestes no son perjudicials per la 
salut, doncs estan dins dels paràmetres europeus, i que l’ajuntament es compromet a fer un 
estudi permanent durant els 4 anys que representa que falten per tancar l’abocador, a part de 
l’altre estudi de pudors que està fent l’ajuntament amb el Consorci, que és una altra de les 
coses que històricament s’havia reivindicat. 
En relació al Sr. Griñó, el Sr. Alcalde diu que ell ja havia dit a la comissió que no hi assistiria 
degut a un problema amb una planta d’abocador, però el que han d’entendre és que no va voler 
venir, doncs se’l va convidar i havia dit que sí però el dia abans o el mateix matí va dir que no 
vindria. 
Del catàleg de llocs de treball, el Sr. Alcalde diu que ho té tot l’empresa que l’ha d’acabar 
d’elaborar, i tant bon punt el tinguin el presentaran. 
També diu que agafa el prec de la carretera d’Olesa. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui, en relació al Cap de la Brigada , diu que tot just estan rebent 
les sol·licituds per l’anunci que van publicar amb la contractació d’urgència. 
I pel que fa a l’inspector pregunta al Sr. Serna quina és la pregunta exacta. 
 
El Sr. Serna diu que volen saber si al tornar l’inspector d’obres de la baixa el seu substitut 
segueix a l’ajuntament o no. 
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El Sr. Serna respon que l’inspector substitut va deixar de treballar, però al tenir coneixements el 
que van fer va ser contractar-lo per substituir una baixa d’un lloc administratiu. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a la comissió del “porta a porta”, diu que 
van demanar que fessin aportacions però no se n’ha fet cap. Diu que ells si que en van fer una, 
l’han valorat i els convocaran en breu per presentar-los-la. Afegeix que un cop tancat l’any els 
presentaran els números del servei de recollida d’escombraries, de l’abocament, del retorn...els 
avança que el servei de recollida d’escombraries segueix tenint un dèficit de 535.000 €, doncs 
hi havia un partit polític que parlava d’estalvi i almenys a casa seva , estalviar és quan et 
sobren els diners i no quan te’n falten. Explica que el que estan cobrint és el 42 % del cost del 
servei, no només de recollida sinó també de transport i abocament, per tant hi ha un dèficit de 
535.000 € que treuen d’un altre lloc i que encara que agafessin els diners de l’abocador,  com 
es feia antigament ,  
no cobririen el dèficit, dada preocupant és per això que els convida a parlar-ne per evitar 
demagògies, i intentar solucionar-ho doncs son diners que podrien anar a Serveis Socials, 
Joventut, Cultura, per arreglar carrers o moltes d’altres coses, a més del dèficit històric de 
l’aigua que s’ha anat corregint mica en mica. 
 
La Sra. Fuster demana la paraula. 
 
El Sr. Alcalde li respon que té la paraula el Sr. Serna i després serà el torn del Sr. Gibert, per 
tant li cedirà la paraula a ella quan acabin els regidors que queden per intervenir. 
 
El Sr. Serna diu que no li han comentat com ha quedat el tema de l’aigua de Can Serra. 
 
Intervé el Sr. Casas qui diu que el servei d’abastament d’aigua ja funciona amb normalitat, tot i 
que van tenir molts problemes durant el cap de setmana, doncs degut a la tempesta elèctrica i 
a les ventades posteriors van tenir problemes amb l’electricitat que va afectar a les bombes de 
Can Serra, a més la descàrrega elèctrica va provocar que hi haguessin tres pous que deixessin 
de funcionar per sobrecàrrega als variadors de freqüència del circuit, que es van haver de 
canviar,  el que va comportar una reparació important. Afegeix que,  com que s’havia començat 
a reparar el dipòsit de Can Serra, la pressió tampoc era la mateixa i va provocar més bosses 
d’aire a les canonades i és per tot plegat que fins dilluns al matí no es va acabar de reparar,  i 
des de llavors no han rebut cap queixa amb el servei. 
 
El Sr. Serna pregunta si s’ha recuperat el cabdal. 
 
El Sr. Casas respon que el cabdal sí però la pressió no, degut a que mentre es repara el dipòsit 
estan treballant amb dues cubes,  però de totes maneres la pressió està a 0,6 o 0,7 i per tant 
dins de la normativa. 
 
El Sr. Serna diu que no té més preguntes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que faltava per respondre sobre el projecte de calistènia i informa 
de que ja tenen els pressupostos i només falta acabar d’ubicar-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, en relació a les obres de la cruïlla, diu que com ja saben 
U.I.P.V. està totalment en contra d’aquesta, obra tal com van manifestar des del primer 
moment, per considerar-les innecessàries i més tenint a Vacarisses moltes altres prioritats. 
Segueix dient que és cert que és una zona on hi passen molts cotxes degut a tenir tots els 
serveis concentrats, però amb els anys que porten amb tots aquests serveis al mateix lloc mai 
han tingut cap desgracia ni cap mena de problema que comporti el fet de fer aquesta inversió 
tan gran. Afegeix que avui han vist com es carregaven arbres de més de 80 anys i també la 
pavimentació de la Fàbrica que estava perfecte. També diu que creuen que es podia 
aconseguir més seguretat sense fer tota aquesta destrossa i gran inversió en coses que ja 
funcionaven i estaven en bon estat. 
També en relació a les obres de la cruïlla diu que l’obra s’ha adjudicat per 387.000 €,  dels 
quals volen saber quin és l’import que aporta l’ajuntament, o sigui els veïns i veïnes de 
Vacarisses, dels que no hi ha hagut cap demanda d’aquest projecte doncs només ha estat 
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pensat pel govern i la Diputació. 
 
Per altra banda, en relació a les obres de La Creu , el Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde si 
començaran durant el 2021 i pel que fa al projecte del reparcel·lació del Ventaiol pregunta si 
l’enllestiran en els dos anys que queden de legislatura. 
 
En relació a les perforacions que s’estan fent a les benzineres de Can Serra pregunta què hi 
estan fent. 
 
Pel que fa a les càmeres de seguretat, pregunta quan posaran les que van a l’entrada del 
Ventaiol i del Palà i, si no en pensen posar, quin és el motiu. 
 
Una altra pregunta del Sr. Gibert és si s’està fent el manteniment dels desfibril·ladors, doncs 
han vist que hi ha alguns que no estan funcionant o almenys dona la sensació de que la bateria 
està esgotada, el que seria un greu problema si tenen una urgència. 
 
El Sr. Gibert diu que malauradament la pandèmia s’està allargant molt i els bars,  restaurants, 
empreses i negocis n’estan patint les conseqüències, però els han arribat varies queixes de 
veïns en relació al bar del Casal, on sembla ser que no es respecta la distància de seguretat 
decretada pel Procicat i fins i tot algunes d’aquestes persones son els representants polítics de 
l’ajuntament. Per tant els demanen que facin complir aquestes mesures, doncs la situació és 
prou greu com perquè un establiment municipal no ho faci. 
 
Per acabar, en relació a les eleccions del 14 de febrer, el Sr. Gibert diu que no creuen que el 
pavelló sigui un dels llocs més ventilats dels que disposen, a més el fet de fer anar allà a tots 
els veïns i veïnes s’hauran de tenir allà totes les taules que fins ara estaven repartides i per tant 
creuen que es poden provocar moltes cues i aglomeracions. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui en relació als desfibril·ladors diu que s’estan fent els 
manteniments adequats i que fa poc es va revisar perquè estan elaborant un plànol amb la 
ubicació de tots els desfibril·ladors del municipi. Adreçant-se al Sr. Gibert li demana que si 
detecta algun problema en algun desfibril·lador li faci saber, doncs podria ser que entre revisió i 
revisió passés alguna cosa. 
 
El Sr. Gibert respon que es tracta d’un desfibril·lador que tenen ben a prop i pel que hi passen 
cada dia, doncs és el de l’ajuntament. 
 
La Sra. Serra pregunta si el problema que ha vist és que no té bateria. 
 
El Sr. Gibert respon que ell no és tècnic i que el que ha vist és que la llumeta verda no fa 
pampallugues com sempre i, per tant,  pot voler dir que no està funcionant. 
 
La Sra. Serra respon que han canviat el sistema als desfibril·ladors exteriors, i que ella no li sap 
dir si la llumeta ha de fer pampallugues o no, però en principi si hi ha alguna incidència l’aparell 
avisa a la centraleta, i diu que de totes maneres se’n assegurarà. 
 
En relació a les benzineres de Can Serra el Sr. Casas diu que el que s’està fent és una neteja 
de dipòsits per part del propietari, que s’ha de fer un cop a l’any. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a les obres de la cruïlla, diu que ja ho sap que hi estan en 
contra i que tal i com va dir costaran a l’ajuntament uns 100.000 € perquè la baixa va a favor de 
l’ajuntament. Pel que fa al paviment de la Fàbrica el Sr. Alcalde diu que estava molt cremat de 
llançar-hi sal perquè es glaçava, però sí que es cert que hagués durat potser 5 anys més 
perquè ja en fa 15 que es va fer. De les moreres de la plaça, que son les més antigues, diu que 
no s’han tallat i que les que s’han tallat s’havien plantat fa uns 15 anys quan es va remodelar la 
zona, moment en el que també se’n va tallar una que feia molts anys que hi era. 
 
En relació a la pregunta sobre si començaran les obres de La Creu aquest 2021, el Sr. Alcalde 
respon que si els veïns ho volen sí que les començaran, igual que amb el projecte de 
reparcel·lació del Ventaiol. Segueix dient que també segueixen treballant i s’han reunit amb la 
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Diputació per tal que facin l’estudi de les 4 urbanitzacions petites que queden per saber quina 
és la millor manera d’urbanitzar-les , si amb col·lector o depuradora, per tant estan tirant 
endavant les 6 urbanitzacions que queden, però una altra cosa és si els veïns en aquests 
moments estaran en condicions de pagar les obres. Afegeix que ells avançaran tècnica i 
administrativament tot el que puguin, però després donaran la paraula als veïns, doncs està 
molt bé preguntar ple rere ple si tiraran amb les obres endavant però el que ell els pregunta és 
si estarien d’acord amb tirar-les endavant amb la situació actual i la que vindrà. 
 
 
Pel que fa la bar del Casal, igual que es fa amb la resta de bars i restaurants, el Sr. Alcalde diu 
que el tècnic de Sanitat i la Policia passen periòdicament a revisar si es compleixen les 
mesures del Procicat. 
 
De les eleccions del 14 de febrer el Sr. Alcalde diu que s’hi està treballant per tal que siguin 
segures i s’ha considerat que el pavelló és un lloc prou ampli com perquè hi puguin cabre les 7 
taules, que es situaran a la part de sobre de les grades, amb una entrada i una sortida. Explica 
que a més del personal habitual hi haurà dues persones més que controlaran les cues i 
accessos. Afegeix que segures del tot no ho seran, i que ell personalment creu que no 
s’haurien d’haver fet en les condicions actuals, però vetllaran per tal que siguin el més segures 
possible i intentaran també fomentar el vot per correu, doncs pensen que és el més assenyat i 
segur. 
 
En relació a les càmeres que falten diu que s’han de licitar i que les propers aniran a l’entrada 
del Ventaiol i de La Creu. 
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Fuster. 
 
Pren la paraula la Sr. Fuster per dir que el que no pot ser és que el Sr. Alcalde en les seves 
intervencions faci referències i comentaris sobre qüestions de Movem i, per tant,  demana al Sr. 
Alcalde que si vol dir alguna cosa ho faci després de les seves intervencions, i d’aquesta 
manera ella podrà respondre. Afegeix que el Sr. Alcalde ha deixat caure uns números del porta 
a porta que sap que reiteradament li han demanat el detall concret al respecte. A més ho està 
fent de la mateixa manera que amb el cost de les obres de la cruïlla, dient números aproximats, 
el que no és seriós per part d’un alcalde. Diu que es per tot això que demana tenir d’una 
manera formal, abans del proper ple, els números concrets de l’estalvi i el retorn del porta a 
porta. 
Torna a demanar al Sr. Alcalde que no faci aquestes referències a Movem Vacarisses a meitat 
de les seves intervencions al ple, doncs pel càrrec que ostenta hauria de tenir més seriositat.  
 
Igual que ha fet el Sr. Gibert, la Sra. Fuster també demana al Sr. Alcalde números concrets de 
les obres de la cruïlla, doncs en el darrer ple, el Sr. Alcalde va parlar d’uns 140 o 150.000 € i en 
cada ple que va passant va dient uns números diferents,  per tant demana al Sr. Alcalde 
seriositat a l’hora d’informar. Afegeix que, segons l’alcalde, per part de l’ajuntament no suposen 
molts diners,  però si sumen el que aporta la Diputació, que no deixa de ser una entitat pública, 
estan parlant de molts diners que son de tots i totes. 
 
El Sr. Alcalde respon a la Sra. Fuster que ella li parla de les seves obligacions com a alcalde 
però que ell també li dirà a ella les seves com a regidora de l’oposició, que a part de venir al ple 
pot demanar tots els números que vulgui, deixen que pregunti i que miri expedients, però en 
dos anys encara no ho ha fet, però el que no és seriós és que no es pugui parlar en un ple i 
que la Sra. Fuster li digui a ell de què ha de parlar o deixar de parlar, perquè està coartant la 
seva llibertat d’expressar-se lliurement, cosa que li assegura que no farà. 
 
Per altra banda diu que ha donat els números del “porta a porta” d’una manera global doncs 
,com ja ha dit,  quan convoquin la comissió els hi donarà, però no els ha tingut fins ara, sinó ja 
els hi hagués donat abans. Afegeix que si també vol el detall dels números de l’aportació de 
l’ajuntament a les obres de la cruïlla també els hi donarà, però li recorda que la carretera no és 
de titularitat municipal sinó de la Diputació i, com bé sap, perquè ella estava a govern, van 
demanar a Diputació poder millorar aquest espai, però no entén que li passa ara dos anys 
després amb aquest canvi d’opinió sinó és que ara està a l’oposició , per tant també li demana 
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seriositat. 
 
La Sra. Fuster li diu al Sr. Alcalde que ell sap perfectament que la decisió de tirar endavant 
aquesta obra va ser única i directament per part del seu grup i equip de govern, doncs els 
estudis que es van demanar a Diputació el 2015 es va fer quan la regidora de mobilitat era la 
Sra. Sánchez, del partit Socialista. Afegeix que l’envergadura i el tipus d’acció que es porta a 
terme per aquesta cruïlla és absolutament desconegut des de que van decidir tirar-ho 
endavant. Si que és cert que sempre s’havia parlat de que aquest tram de carretera s’havia de 
regular de cara al trànsit,  però en fer una macroestructura no hi estan gens d’acord. 
Per acabar torna a dir que els propis números, tant de l’aportació de la Diputació com la de 
l’ajuntament,  corroboren que és una obra absolutament innecessària i desproporcionada, front 
a les despeses que necessita aquest municipi, molt més prioritàries que no anar destrossant 
aquesta part del nucli que, com bé ha dit el regidor d’U.I.P.V., fa pena i dol veure com s’està 
destrossant. Per acabar diu que per veure els tipus de construccions dels pobles només cal 
anar per Europa, tant que s’emmirallen a vegades amb Europa,  i veurien que les viles es 
conserven, i més quan la necessitat de la zona es podria resoldre d’una altra manera,  i pel seu 
cost. 
 
El Sr. Alcalde li diu que si vol pot tirar pilotes fora però ella era la regidora de mobilitat,  i una de 
les principals causes pel que s’ordena aquest espai és per la mobilitat i si aleshores no va dir 
res ja no sap que dir-li. 
Adreçant-se a la Sra. Fuster el Sr. Alcalde li diu que el que hauria de fer és dir que hi va estar a 
favor però ara no ho està pels seus arguments, doncs el que és evident és que per construir 
s’ha de destrossar, a més son els primers a defensar els espais protegits i naturals,  però es 
tracta d’un espai urbanitzat de fa centenars d’anys i el que es farà és millorar la mobilitat de les 
persones, doncs ells entenen que es deuen al benestar de la gent que viu a Vacarisses. Per 
acabar diu que a les juntes de govern se’n parlava, igual que a les reunions,  i és cert que 
encara hi havia la regidora Sra. Sánchez però el projecte definitiu es va aprovar el 5 de juny de 
2019 quan ella encara estava aquí, i per tant totes les vegades que la Sra. Fuster digui que no 
veu bé l’obra ell li respondrà que hi haver un temps que hi va estar a favor, que va coincidir 
quan estava a govern, doncs era la regidora de mobilitat i torna a dir que això es va fer, en part, 
per millorar la mobilitat d’aquest espai. 
 
La Sra. Fuster diu que ella no va participar en cap cas en cap reunió amb la Diputació respecte 
aquest tema i, per tant, demana al Sr. Alcalde que no posi la paraula mobilitat pel mig, doncs 
una cosa és que aquest tram es pogués arranjar per millorar la mobilitat i una altra qüestió és 
aquesta obra i servei, competència d’una altra regidoria,  que és qui ho va portar endavant tal i 
com sap el Sr. Alcalde perfectament. A més,  mentre ella va estar a l’equip de govern,  no se li 
va fer mai cap comentari respecte l’envergadura d’aquesta obra. 
Per acabar li diu al Sr. Alcalde que sap perfectament com es funciona governant amb el seu 
equip de govern, sap que les seves maneres no son gens adequades i és per això que li 
demana que vagi en compte amb les seves asseveracions,  que no son certes i que deixi de 
prendre la paraula a Movem i de fer retrets contínuament, doncs només li han demanat el detall  
i concreció de les partides del “porta a porta” i a partir d’aquí ja ens parlaran. 
 
El Sr. Alcalde li respon que,  com sap, quan estava a govern les decisions eren plurals i, per 
tant, la Sra. Fuster va participar i és partícip d’aquell govern, d’això se’n va parlar fins i tot als 
plens i la Sra. Fuster en cap moment va dir que hi estigués en contra. Li torna a dir que el que 
ha de dir és que és va equivocar i que ara veu que no era necessari.  
Per acabar li diu que li presentarà els números del “porta a porta”  i tots els números que li 
demani, a més reitera que ara la Sra. Fuster és regidora igual que abans i per tant pot demanar 
tota la informació que vulgui i té tots els tècnics a la seva disposició,  igual que tots els regidors 
de la corporació. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui li diu al Sr. Alcalde que si els hagués demanat d’arreglar la 
cruïlla segurament tots haguessin dit que sí, però la sorpresa va ser quan van veure el projecte 
i que les obres també afectaven les rampes, els arbres, la plaça de la Dona, i que el cost era 
excessiu. Per això van considerar que es tractava d’una animalada i així li van fer saber en el 
moment que van veure el projecte, doncs no tothom hi entén en projectes, però ells si que hi 
entenen una mica i per això li van discutir. També diu que, com que ja està fet,  ells en seran els 
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responsables, i que té clar que si ells haguessin tallat les dues moreres com a mínim haguessin 
sortit als diaris. 
En relació al que ha dit el Sr. Alcalde de fer publicitat del vot per correu, el Sr. Boada li demana 
que ho facin ràpid perquè el dia 3 o 4 s’acaba. Explica que ell ja ho ha fet, però a l’anar a fer-se 
l’idCAT ha vist que no es podia fer a través de l’ajuntament i pregunta perquè no s’ha sol·licitat. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí que ho han demanat però encara no els ho han donat. 
 
Per altra banda el Sr. Boada diu que no és ètic això que ha fet el Sr. Alcalde de donar els 
números del “porta a porta” en aquell moment i que els hauria d’haver posat a l’ordre del dia. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell ha donat els números en el moment que el Sr. Serna ha fet una 
pregunta sobre el “porta a porta”, els hagués donat a la comissió però ha aprofitat que el Sr. 
Serna ha fet una pregunta sobre el tema. 
 
El Sr. Boada diu que la Sra Fuster feia temps que reclamava els números i per això ho ha dit. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que ha donat els números quan el Sr. Serna li ha preguntat, a més diu 
que son uns números que sortiran publicats, doncs és la seva manera de fer , ensenyar-ho i 
publicar-ho tot, no com feien ells. Afegeix que el que tampoc fan és agafar-se al debat del 
dèficit, sinó dir si ha de donar els números o no i, com ha fet la Sra. Fuster,  dir-li si pot parlar o 
no de segons què. 
 
Per acabar diu que ell deixa dir a tothom el que vulgui doncs creu que és el lloc on s’ha de fer, i 
que creu que donar dades a la població durant el ple no és qüestionable. 
 
Demana la paraula el Sr. Salamé per explicar que van demanar poder gestionar l’idCAT bastant 
abans de la convocatòria d’eleccions,  però no es tracta d’una cosa que es demani avui i t’arribi 
demà, requereix de molta documentació i formació que encara no han fet. Segueix dient que el 
que van fer va ser posar a la web de quina manera es podia demanar online, que també es pot 
fer. 
 
El Sr. Boada pregunta exactament quan temps fa que ho van sol·licitar, doncs en 4 o 5 anys 
que porten ja han tingut temps de fer-ho. 
 
El Sr. Salamé li respon que ells també han governat i que l’idCAT fa temps que existeix. 
Aclareix que creu que fa mes de dos mesos que ho van demanar i que n’hi ha moltes coses 
que s’han fet i d’altres que no. 
 
El Sr. Boada respon que com sempre han arribat tard. 
 
Intervé la Sra. Moreno qui, en relació al vot per correu, diu que ara Correus està tancat els 
dissabtes, que és quan normalment hi pot anar la gent i, per tant , es més complicat fer-ho.  
Per altra banda la Sra. Moreno diu que li han arribat molts comentaris de gent que quan els hi 
ha recollit la bossa d’escombraries orgàniques els han deixat una enganxina on diu que si no 
fan servir bosses orgàniques no els la recolliran, i tenint en compte que ara per recollir bosses 
s’ha d’anar amb cita prèvia i que s’han arribat a fer cues de 45 minuts per recollir-les demana 
que intentin resoldre-ho, per exemple portant les bosses a domicili i deixar-les a la bústia o al 
mateix cubell. 
 
En relació al vot per correu el Sr. Alcalde li respon que ell hi està completament d’acord,  però 
que s’hauria d’anar a queixar a Correus,  doncs no depèn d’ells.  
Pel que fa a les bosses diu que li agafa el prec i miraran com ho poden millorar. Diu que és cert 
que estan demanant a la gent que faci servir bosses orgàniques, doncs el que està fent pujar el 
percentatge d’impropis de l’orgànica és que la gent fa servir bosses de plàstic. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que per votar per correu s’ha d’anar presencialment de les 
8 a les 13 hores, per això ell ha demanat el registre per fer-ho per internet, doncs la gent que 
treballa no pot fer-ho d’una altra manera. 
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El Sr. Alcalde respon que hi està d’acord. 
 
  
Essent les vint hores i quaranta cinc 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 

 
 


