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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 25 DE MARÇ DE 2021 
 
Vacarisses, a 25 de març 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 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 
 
Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 
 

O R D R E     D E L      D I A 
  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui inicia el ple demanant un minut de silenci pel que fou regidor de 
U.I.P.V. del 2011 al 2019, el Sr. Martí Llorens. Comenta que de 2011 a 2015 va ser regidor de 
Medi Ambient i Urbanisme i de 2016 al 2019 va ser regidor a l’oposició per U.I.P.V. 
 
Passat el minut de silenci el Sr. Alcalde cedeix la paraula als regidors. 
 
La Sra. Muñoz diu que acompanyen amb el sentiment a tots els familiars i amics del Sr. Llorens. 
 
La Sra. Fuster comenta que, durant el poc temps que van coincidir tant ella com l’anterior regidora, 
els va semblar una persona molt honesta, molt entregada i amb una alta capacitació per les seves 
funcions, el que és de valorar i agrair pel municipi de Vacarisses. Afegeix que donen el condol a la 
familia, amistats i als companys i companyes de U.I.P.V. que van compartir la seva feina a 
l’ajuntament. Descansi en pau Martí Llorens. 
 
Intervé la Sra. Miranda per dir que personalment no va coneixer ni va tractar amb el Sr. Llorens, 
però pel que sap, per la gent que sí que hi van tenir tracte del seu partit, tot el que diuen és que era 



2 

 

molt bona persona, molt sensat i coherent. Afegeix que des del partit socialista ho senten molt i 
donen el condol a tota la familia. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que va tractar amb el Sr. Martí durant molts anys, tant 
personalment com familiarment i, per tant, ha estat una pèrdua molt gran doncs tant personalment 
com familiarment els unia una bona relació i va ser sempre una persona molt educada i 
respectuosa. Diu que el trobaran molt a faltar i desitgen que tingui el bon descans que mereix. 
També donen el condol als companys de U.I.P.V. i sobretot a la família. 
 
El Sr. Alcalde diu que per part d’ells també els donen el condol, a la família política i a la família, 
igual que a la urbanització del Palà per la que el Sr. Llorens va treballar-hi molt per aconseguir el 
casal. Explica que personalment va coincidir amb el Sr. Llorens quan aquest estava a l’equip de 
govern i ell a l’oposició, i era una persona fàcil d’arribar a acords, molt intel·ligent, preparat i culte. 
Esperen que la terra li sigui lleu. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, per començar, agraeix a l’ajuntament el gest de fer aquest minut 
de silenci i aquest torn de paraula pel Sr. Llorens. 
Segueix dient que el Sr. Llorens era un veí de Vacarisses des de fa molts anys, un bon amic, un 
senyor, amb un tarannà dialogant, sempre respectuós i conciliador, gran defensor de totes les 
polítiques de Medi Ambient i de la natura, especialment de Vacarisses, doncs la seva estima per 
Vacarisses era molt gran, especialment pel Palà, doncs va ser uns dels fundadors del Casal, pel 
que hi va dedicar gran part de la seva vida per tal que el projecte tirés endavant. Afegeix que el Sr. 
Llorens sempre va ser discret, una persona ponderada amb les paraules i molt educat amb tothom 
i, per damunt de tot, una excel·lent persona.  
Explica que U.I.P.V. va tenir l’honor de comptar amb el Sr. Llorens com a regidor a la legislatura 
2011-2015 al capdavant de les àrees de Medi Ambient, Participació Ciutadana i Urbanisme, i com 
ja ha dit l’alcalde, a la legislatura 2016-2019 va ser company i regidor a l’oposició amb ells.  
Diu que ha estat un honor poder comptar amb la capacitat i nivell de cultura i experiència i treball 
incansable d’en Martí, que ha estat un gran defensor del municipi i ha treballat fins l’últim moment. 
També diu que, com a partit , els queda un buit molt gran perquè com es poden imaginar han estat 
molts anys junts. 
El Sr. Gibert recorda quan el Sr. Llorens es va jubilar i li van anar a demanar si li agradaria ajudar-
los en les tasques del partit i aviat els va dir que sí,  perquè tenia moltes ganes de treballar pel 
municipi. 
Per acabar, en nom de U.I.P.V., agraeix a tots el gest de suport i diu que sempre més el tindran en 
el seu record, que descansi en pau Martí. 
 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA. 
 
 
1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL DIA 25 DE 
FEBRER DE 2021. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE JOVENTUT DE CREACIÓ, DENOMINACIÓ I 
COMPOSICIÓ DE COMISSIÓ POLÍTICA DE SEGUIMENT DEL PLA LOCAL DE PREVENCIÓ 
DE DROGODEPENDÈNCIES. 

El consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social 
i de la salut, constituint-se com un fenomen multicausal i multidimensional,  perquè les seves 
conseqüències es manifesten tant en la vessant física com en la psicològica i en la social. 

Tenint en compte les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut i la 
importància que atorguen a les iniciatives locals en aquest camp. 

El Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, aconsella promoure, per part 
dels ajuntaments, plans locals sobre drogues. 

En el “Pla de drogues i addiccions comportamentals 2019-2023” de la Generalitat de Catalunya 
es fa referència a la seva coexistència amb plans locals de prevenció i plans locals d’atenció 
social a les drogodependències. 

Els plans locals de drogues són un instrument força estès, amb què des dels ajuntaments es 
tracta de prevenir les drogodependències des d’una vessant comunitària, transversal, 
coordinada i planificada d’accions.  

Atès que per afavorir el desenvolupament de dinàmiques preventives, l’administració local pot, 
en conseqüència, desenvolupar Plans Locals de Prevenció de Drogodependències, amb la 
implicació de les diferents àrees municipals, des d’una vessant comunitària, transversal, 
coordinada i planificada d’accions,  que tenen com a objectiu fonamental promoure la qualitat 
de vida de la població. 

El contingut del Pla de drogues quedarà palès en un document escrit que els òrgans de govern 
local subscriuran com a reflex de la seva voluntat política en el marc de les competències que 
les lleis atribueixen a les administracions locals. 

El caràcter intersectorial que requereix l’articulació de les polítiques públiques en matèria de 
drogodependències, es fa palès amb el fet que les competències municipals en la matèria 
venen atribuïdes per diverses legislacions sectorials: la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis 
socials [articles 7.d) i 31.1], la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública [articles 6.3.n) i 
52] o la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que 
poden generar dependència [article 6]. 

L’article 48.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei  
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu que poden complementar 
l’organització municipal les comissions d’estudi, informe o consulta. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 60  del TRLMRLC, aquestes comissions es poden 
constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics. 
 
El Reglament orgànic municipal (ROM) disposa al seu article 20.1 que “Les comissions 
informatives són òrgans municipals de caràcter col·legiat, complementaris dels òrgans de 
govern. Llurs competències no tenen caràcter executiu i llur funció bàsica és l’estudi, informe, 
dictamen i seguiment dels assumptes que són competència del Ple”. 

Així mateix, el ROM, en els seus articles 20 a 23 regula la composició, funcions i règim de 
funcionament de les comissions informatives. 
 

L’article 60.3 del TRLMRLC estableix també que “Correspon al ple de determinar el nombre i la 
denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta” , i en el mateix sentit 
s’expressa l’article 20.2 del ROM que precisa que “És competència del Ple determinar, per 
majoria simple, el nombre de comissions informatives”. 
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Malgrat que l’article 125.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), estableix que 
l’adscripció contreta de cada Comissió dels membres de la Corporació que han de formar part 
de la mateixa en representació de cada grup, es realitzarà mitjançant escrit del portaveu del 
mateix adreçat a l’alcalde o president, i del que se’n donarà compte al Ple, l’article 21.3) del 
ROM determina que l’adscripció es realitzarà formalment pel Ple. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 60.5 i 58.3 del TRLMRLC, la Comissió ha d'estar integrada de 
forma que la seva composició s'acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups 
polítics representants a la Corporació o igual per a cada grup ,en aquest últim cas s’aplica el 
sistema de vot ponderat.  
 
En aquest sentit, atès que l’abordatge del fenomen de les drogodependències ha de 
contemplar mesures en els àmbits de la salut, els serveis socials, l’educació, l’oci, la seguretat 
ciutadana, etc, formulant accions de prevenció, tractament i reinserció social, i facilitant 
d’aquesta manera una integració dels recursos existents que eviti la duplicitat de serveis i 
intervencions, es fa necessari que hi siguin representats qui ostentin els càrrecs per exercir 
facultats en matèria de seguretat ciutadana, joventut, educació, sanitat i benestar social .  
 
Vist que l’article 15.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 
preceptua que l’acord de creació i les normes de funcionament dels òrgans col.legiats s’haurà 
de publicar al Butlletí o Diari Oficial corresponent, i es podrà publicar en altres mitjans de difusió 
que garanteixin el seu coneixement. 
 
Vistos els escrits presentats pels diferents grups municipals, de propostes de nomenaments 
efectuades pels mateixos.  
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a  les Persones reunida en sessió ordinària celebrada 
el dia 17 de març de 2021, va dictaminar favorablement.  
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents   
 
 A C O R D S 
 
PRIMER.-  Aprovar l’elaboració del Pla de Drogues al municipi de Vacarisses 

SEGON.-  Aprovar la creació i composició de la Comissió Política de Seguiment del Pla Local 
de prevenció de drogodependències i addiccions, de caràcter temporal, amb la següent 
composició: 

Presidència: 

L’alcalde, o en qui recaigui les competències de la regidoria de Seguretat Ciutadana i 
Emergències. 

Vocals: 
Regidor/a de Joventut,  i actuarà com a vicepresident-a en absència de la presidència. 
Regidor/a d’Educació 
Regidor/a de Sanitat 
Regidor/a d’Acció Social 
Un representant de cada Grup Municipal no integrant de l’equip de govern.   
 
Secretari: 
El/la secretari/a general de l'Ajuntament , o funcionari en qui delegui. 

 

TERCER.- Facultar l’alcalde perquè realitzi formalment l’adscripció dels regidors a la Comissió 
Política de Seguiment del Pla Local de prevenció de drogodependències i addiccions, una 
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vegada rebuts els escrits presentats pels portaveus dels diferents grups municipals, de propostes 
de nomenaments efectuades pels mateixos.  
 

QUART.- El règim jurídic de funcionament serà l’establert pels òrgans col·legiats a la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic , amb les especificacions següents: 
 

- La Convocatòria de les sessions les efectuarà el president-a o el vicepresident-a, per 
delegació d’aquest. 

- Les sessions ordinàries s’efectuaran com a mínim un cop a l’any.  
- S’aplicarà el sistema de vot ponderat. 

CINQUÈ.- Establir que les funcions d’aquesta comissió són les següents: 
 

- Acordar criteris i aspectes de cooperació anual. 
- Fer el seguiment i avaluació de les actuacions que es duguin a terme. 
- Proposar els projectes que es considerin necessaris pel Pla. 
- Aprovar, si s’escau, la proposta de funcionament que presenti la comissió tècnica per 

l’any següent. 

SISÈ.- Aprovar el compromís de l’Ajuntament de Vacarisses de donar suport polític, tècnic i 
econòmic al Pla Local de prevenció de drogodependències i addiccions, per un període de 4 
anys (2021-2025). 

SETÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament. 

VUITÈ. Comunicar aquests acords als interessats i al portaveus de tots els Grups Municipals. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Carbó qui en relació a la proposta diu que, com ja van explicar a les 
comissions informatives, va lligada amb la sol·licitud que van fer el 2020 al Catàleg de Serveis 
de la Diputació de Barcelona d’un recurs tècnic per a l’elaboració d’un pla local per la prevenció 
del consum de droga i l’ús problemàtic de pantalles. Explica que al juny els van atorgar el 
recurs i han començat a treballar en la diagnosi del pla. Segueix dient que des de la Diputació i 
PDS, l’entitat que du a terme la elaboració, els demanen que creïn una comissió política per a 
fer el seguiment del pla durant els 4 anys de la seva vigència. 
 
El Sr. Serna demana la paraula per preguntar si ja s’ha engegat l’elaboració. 
 
La Sra. Carbó respon que s’ha engegat la diagnosi del pla. 
 
Intervé la Sra. Fuster per dir que celebren l’aprovació de la creació d’aquest pla local i l’opció 
de que els diferents grups polítics hi puguin formar part per fer les seves aportacions. 
 
El Sr. Gibert diu que els sembla interessant el fet de poder elaborar un pla que suposi la 
prevenció de drogues de cara al nostre jovent i per tant ho veuen amb molt bons ulls. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VACARISSES , EN 
L'ÀMBIT DE RESTAURACIÓ D'UNA ACTIVITAT EXTRACTIVA, MITJANÇANT UN DIPÒSIT 
DE TERRES I RUNES, I EL MANTENIMENT D'UNA PLANTA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
LLIGADA A L'EXPLOTACIÓ. 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 
2018, va acordar aprovar inicialment la “ Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Municipal a  l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i el 
manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a la explotació”, acord que porta implícita 
l'aprovació dels convenis urbanístics, un subscrit en data 12 de setembre de 2018 entre 
l’Ajuntament de Vacarisses i, la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas SL i Puigfel SAU,  i l’altre 
subscrit en data 12 de setembre de 2018 entre l’Ajuntament de Vacarisses, la Compañia de 
Hosteleria Mateo Buigas,SL i Asfaltos Egara S.L.” 
 
Atès que l’esmentat acord i expedient, juntament amb l’ informe de sostenibilitat ambiental , es 
varen sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 08-10-2018, al Diari Ara del dia 02-10-2018 i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament 
el dia 2.10.2018 i a la pàgina Web municipal el dia 02-10-2018, per termini de quaranta-cinc dies 
hàbils,  període durant el qual NO es presentaren  al·legacions 
 
En compliment de l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. (TRLU) es va  
sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  
 
Vist l’informe emes per l’arquitecta municipal en data 11 de març de 2021 amb el següent text 
literal: 
 
“Isabel Blasco Borja, arquitecta municipal de l’Ajuntament de Vacarisses, en data 11 de març 
de 2021, emet el següent informe: 
 
1.- Assumpte: 
“Modificació puntual de PGO de Vacarisses en l’àmbit de restauració d’una activitat 
extractiva, mitjançant un dipòsit de runes i altres residus de la construcció, i el 
manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a l’explotació”. Informe tècnic per a 
l’aprovació provisional. Document redactat per l’arquitecte Ricard A. Casademunt. 
 
2.- Objecte de la modificació de Pla: 
L’objecte d’aquesta Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Vacarisses és establir 
uns usos que permetin restituir l’orografia original i restaurar el paisatge dels terrenys ocupats 
per l’antiga pedrera del Mimó, mitjançant una activitat que doni sortida als dèficits en matèria de 
gestió de runes i altres residus de la construcció en l’àmbit de la regió metropolitana. Alhora, 
proposa mantenir l’activitat d’asfalt existent per complementar i concretar les necessitats en 
matèria de gestió de residus de terres i runes. 
La proposta preveu l’ampliació dels usos extractius amb la gestió de residus, i concretament la 
implantació d’un dipòsit controlat de residus de construcció amb material de reblert per la 
recuperació de la morfologia preexistent a l’activitat extractiva. 
 
3.- Àmbit d’actuació: 
El document abasta un àmbit d’actuació, de 22 ha, que se situa al sud del terme municipal, 
ocupant el vessant nord-oest de la serra de Collcardús. L’àmbit de forma aproximadament 
rectangular recolza a ponent sobre el pas de diverses infraestructures, en concret la carretera 
BV1211, l’autopista C-16 i la línia dels ferrocarrils Barcelona-Manresa-Lleida, la resta de l’àmbit 
resta delimitat per terrenys forestals de l’esmentada serralada de Collcardús. 
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4.- Planejament vigent.  
El planejament general vigent és el Pla general d’ordenació urbana, aprovat definitivament el 
23/1/1985 (DOGC, 03/04/1985), i el text refós de les Normes Urbanístiques del planejament 
general (DOGC, 06/09/2005).  
 

5.- Antecedents de tramitació. 
 
El document i la tramitació prevista pel mateix s’ajusta a les determinacions de la normativa 
vigent en matèria d’avaluació ambiental del planejament urbanístic, i concretament a: 

- la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme,  

- la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica 

- la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
La modificació del PGOU, pel fet d’admetre l’ús de dipòsit de residus, necessàriament s’ha de 
sotmetre a l’avaluació ambiental de plans i programes, en principi simplificada, en tractar-se 
d’una modificació de PGOU que pot constituir un canvi en els efectes previstos, donat el canvi 
d’usos en SNU en la clau 15 d’ús extractiu, incloent el dipòsit de residus. D’altra banda, el 
projecte de dipòsit de residus està inclòs en l’Annex II de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental, 
“Projectes sotmesos a l’avaluació ambiental simplificada regulada en el títol II, capítol II, secció 
2a”.  
 
En aquest context, s’ha proposar una tramitació ordinària de la MPGOU. El tràmits de 
l’avaluació ambiental estratègica s’han ajustat al que es regula a l’article 17 de la Llei 21/2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 
2018, va acordar aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General de referència, 
juntament amb els convenis urbanístics associats. 
 
L’expedient, juntament amb l’ informe de sostenibilitat ambiental, es varen sotmetre a 
informació pública per termini de quaranta-cinc dies hàbils,  període durant el qual no s’ha rebut 
cap al·legació. 
 
En compliment de l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme , modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, es va sol·licitar 
informe als següents organismes afectats per raó de les seves competències sectorials: 
 
Administracions públiques afectades: 
 

- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Barcelona 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i   

Alimentació. 
- Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 
- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica 
- Servei de Planificació de l’Entorn Natural 
- Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural 
- Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Subdirecció General de Programes en Protecció Civil 
- Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona 
- Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 
Públic interessat 
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- ADENC- Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura 
- ICO Institut Català d’Ornitologia 
- DEPANA- Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural 

 
D’aquests, han emès informe els següents: 
 

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Informe vector aire 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
- Departament de Cultura de la Generalitat   
- Agencia Catalana de Residus   
- Agència Catalana de l’Aigua   
- Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial   
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 
- Informe qualitat acústica i lumínica 

 
En data de 16 de novembre de 2020, la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona 
va emetre informe sobre la Modificació puntual del Pla general que ara es sotmet a aprovació 
provisional, previst a l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
6.- Contingut del document. 
El contingut del s’ajusta al que estableix l’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer: “Documentació dels plans d’ordenació urbanística municipal”.  

 
7.- Anàlisi del contingut del document a aprovar provisionalment. Incorporació de les 
determinacions del informes sectorials emesos. 
 
En relació a l’informe de la Comissió Territorial de l’Arc Metropolità de Barcelona referit 
anteriorment, el document incorpora tots els seus requeriments amb la introducció de les 
següents determinacions: 
 

- Es modifica l’article 33.1. De les NNUU del PGO, incorporant un nou epígraf g. Sistema 
de serveis Tècnics - Dipòsit de Runes. 

- S’incorpora un nova secció vuitena, Sistema de Serveis Tècnics – Dipòsit de Runes 
(clau ST), al Capítol II: Regulació detallada de Sistemes, amb la normativa específica 
d’aquesta qualificació. 

- En relació als usos admesos es limita als de tractament de residus i s’incorpora 
l’obligació del pla especial de desenvolupament de justificar les instal·lacions 
necessàries per l’activitat, tant de tractament de materials petris com, si escau, 
asfàltics, d’acord amb allò que informi l’Agència de Residus. A tal efecte, es modifica la 
normativa en el sentit exposat. 

- Pel que fa a la documentació gràfica s’incorpora les prescripcions de l’informe. 
 
D’altra banda, el document per a l’aprovació provisional incorpora també totes aquelles 
determinacions dels informes sectorials rebuts. Els detalls principals d’aquesta incorporació al 
document aprovat inicialment queden recollits en el “DOCUMENT RESUM”, que forma part de 
la Modificació de Pla.  
 
En aquest sentit, s’han introduït les següents determinacions principals al document: 
 

- S’ha establert en normativa la recuperació dels hàbitats com elements claus de la 
restauració de l’àmbit. Alhora, també es preveu la limitació temporal de la intensitat dels 
usos en la franja al voltant de tota l’activitat extractiva i futur dipòsit. 

- S’incorporen a la normativa les prescripcions de restauració ambiental i paisatgística, 
que afecten tant a l’explotació com a la definició estructural de la proposta. 

- Seguint la disposició transitòria tercera del Pla especial de protecció del connector sud 
entre Sant Llorenç del Munt i Montserrat, al terme municipal de Vacarisses, es 
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redefineix l’àmbit de la Clau 15 del PGOU, seguint els límits de l’activitat extractiva 
autoritzada per l’administració ambiental. Aquesta, en aplicació del Pla Especial de 
Protecció, passa necessàriament a ser Clau 15ZAEC, i un cop finalitzada la 
restauració, també en aplicació del Pla Especial, passarà a ser ZINC. Aquests aspectes 
es remarcaran en el Pla Especial de desenvolupament de la Modificació de Pla. 

- S’han concretat en la normativa les consideracions necessàries per garantir l’existència 
durant l’explotació de les construccions imprescindibles per aquesta, i la retirada de 
totes elles un cop finalitzada l’activitat, per tal de minimitzar l’efecte barrera. A tal 
objecte es determina l’obligació del Pla especial de fixar les fases de deconstrucció. 

- S’ha ajustat la normativa a les directrius sectorials, establint tant els llindars d’immissió 
sonora en els límits de la instal·lació amb la XN2000, com els nivells d’intrusió 
lluminosa, en coherència amb la zonificació, i la franja de protecció prevista en el mapa 
de prevenció de la contaminació lluminosa, a les que s’haurà d’ajustar el Pla especial. 

 
De l’estudi dels informes esmentats es dedueixen, a més de les que s’han fet constar a la 
Modificació de Pla, la resta de determinacions que haurà de contenir el Planejament posterior 
de desenvolupament d’aquesta. 
 
Conclusió:   
 
De conformitat amb tot allò exposat s’informa favorablement el document de “Modificació 
puntual de PGO de Vacarisses en l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva, 
mitjançant un dipòsit de runes i altres residus de la construcció, i el manteniment d’una 
planta d’aglomerat asfàltic lligada a l’explotació”, per a la seva aprovació provisional.” 
 
 
Vist que l’article 85.1 del TRLU atribueix a l'Ajuntament la competència per a  l'aprovació 
provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que 
afecten el territori d'un únic municipi.  
 
Vist que és competència del Ple l’aprovació provisional d’aquest instrument de planejament, en 
virtut del que disposa l’article 22.2c) de la Llei reguladora de les bases del règim local,  i per 
majoria absoluta en el cas del planejament general de conformitat amb l’article 47.2.ll) del 
mateix text legal. 
 
Vist que segons disposa l’article 80.a) del TRLU és competència de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme l’aprovació definitiva de la modificació del PGMO. 
 
Vist que correspon als òrgans competents per a l’aprovació definitiva la presa en consideració , 
tant de l’informe de sostenibilitat ambiental com de la memòria ambiental dels plans, i en 
aquest cas la Resolució de 17 de novembre de 2020 del Director General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural ,  per la qual es formula la declaració ambiental estratègica de la 
Modificació Puntual del PGOU en l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva, que haurà de 
fer constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració, segons preceptua l’article 
115.e) del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials,  reunida en sessió ordinària el dia 17 
de març de 2021,  va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

A C O R D  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la “ Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 
a  l’àmbit de restauració d’una activitat extractiva mitjançant dipòsit de terres i runes i el 
manteniment d’una planta d’aglomerat asfàltic lligada a la explotació”, acord que porta implícita 
l'aprovació del conveni urbanístic subscrit en data 12 de setembre de 2018 entre l’Ajuntament de 
Vacarisses i, la Compañia de Hosteleria Mateo Buigas SL i Puigfel SAU, amb la inclusió de les 
determinacions prescrites als informes sectorials dels ens consultats i de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de  Barcelona. 
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SEGON.- Comunicar  el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme , instant-ne 
l’aprovació definitiva , així com la presa en consideració  de l’informe de sostenibilitat ambiental 
i de la memòria ambiental del pla,   a efectes de fer constar una declaració al respecte en 
l’acord d’aprovació definitiva , així com que se’n disposi la seva publicació al DOGC, a l’efecte 
de la seva executivitat immediata. 
 
TERCER.- Trametre a la Comissió Territorial  d’Urbanisme el present acord, adjuntant la 
documentació íntegra de l’expedient complet en format paper, així com la documentació tècnica 
en suport informàtic tal i com preveu l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol. 
 
QUART.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 
8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 

El Sr. Casas diu que, tant en comissions com en Junta de Portaveus, els van donar les 
explicacions sobre el tema de la pedrera i la seva recuperació a nivell paisatgístic amb una 
activitat extractiva. Pregunta si tenen alguna consulta a fer. 

Intervé la Sra. Muñoz qui diu que s’abstenen. 

La Sra. Fuster diu que des de Movem sempre han apostat per orientar aquesta restauració a la 
seva orografia original amb aquesta opció de dipòsit de terres i runes de la construcció,  no a 
altres opcions que es poguessin plantejar i, per tant, hi estan d’acord i amb aquesta proposta 
Tal i com els han explicat el que pretenen és incorporar els diferents informes sectorials que 
s’han pronunciat, tan de qualitat ambiental, com de cartografia, com de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per tant hi votaran a favor. 

Per part del PSC la Sra. Miranda diu que també hi votaran a favor. 

El Sr. Serna diu que el mes de setembre farà 3 anys que es va aprovar provisionalment i ja en 
el seu moment hi van votar a favor, tot i que van comentar que no els agradava la situació com 
havia quedat l’antiga pedrera, doncs tenen com a exemple la pedrera de Matadepera i com es 
va reomplir. Per tant esperen que l’ajuntament hi estigui a sobre i no tinguin que patir els 
desgavells que es pateixen amb l’abocador. 

Pren la paraula el Sr. Boada qui demana que es deixi sobre de la taula i els donin més 
explicacions, perquè no poden aprovar un document amb coses que no veuen clares, per això 
ja es van abstenir la primera vegada. Diu que es proposen unes alternatives al tancament amb 
un volum determinat casi uns 5 milions de m³, quan al conveni constaven 3 milions, i també 
estaria bé que el gestor els pogués explicar d’on venen aquestes alternatives que es plantegen, 
doncs encara que els números fossin aproximats en un començament, el volum varia bastant.  

Per acabar demana que es deixi sobre de la taula fins al proper ple en que els hagin pogut 
aclarir aquestes incongruències, sinó hi votaran en contra.   

El Sr. Alcalde diu que no ho deixaran sobre de la taula, que ja tenen l’informe tècnic que diu el 
que diu i per tant tiraran endavant. Afegeix que aquesta pedrera va ser objecte d’especulació 
durant molts anys perquè es pogués omplir d’altres coses que no fos runa i es fes la seva 
restauració. Diu que ells, juntament amb el PSC i Movem , van veure que aquesta podia ser 
una opció, omplir-la de runa i terra, diu que més enllà de les tones hi ha un informe tècnic que 
ho avala, per tant es tracta de poder-ho reconstruir amb els anys, igual que, com ha dit el Sr. 
Serna, es va fer amb la pedrera de Matadepera,  i que torni a ser un bosc. Per acabar diu que 
creuen que és la millor opció, una opció que acaba amb l’especulació sobre aquell espai i que 
posa les bases perquè allò torni a ser un bosc,  com no ho hauria d’haver deixat de ser mai. 

El Sr. Boada diu que del que ell es queixa és de que el conveni està fet en funció dels 3 milions 
i ara els donem 4.800.000. Per tant , si hi ha més m³ s’ha de parlar i gestionar perquè les coses 
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canvien molt. Per acabar diu que facin el que vulguin però que ell quan veu coses d’aquestes 
ha de dir-les. 

El Sr. Alcalde respon que si ell digués coses que ha vist a aquest ajuntament no acabaria mai. 

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

 

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

A FAVOR  X X X  X 

EN CONTRA     X  

ABSTENCIONS X      

 

1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ 
MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2021. 

 

Atès que per l’Ajuntament s’ha procedit a efectuar la revisió del Padró d’Habitants del municipi 
amb data 1 de gener de 2021. 
 
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre , pel qual es modifica el RD 
1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de  2021 , ha dictaminat. 
 
Al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-    Aprovar la revisió numèrica del Padró Municipal d’Habitants de Vacarisses, a 1 de 
gener de 2021, amb el resultat de 7.124 habitants. 
 
SEGON.-     Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que, com ja saben,  el padró ha de passar per Ple per certificar que a 1 
de gener de 2021 tenen 7.124 habitants, la dada mes elevada que han tingut mai, que 
s’atribueix igual que a altres municipis de Catalunya al Covid, degut a gent que marxa de l’àrea 
metropolitana buscant espais on sigui més fàcil confinar-se, doncs només en els primers 3 o 4 
mesos l’augment va ser d’uns 200 habitants. 
 

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

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
55/2021, DE 3 DE MARÇ, DE NOMENAMENT DE SUBSTITUT DE LA SECRETARIA DEL 
JUTJAT DE PAU DE VACARISSES. 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 55/2021, de 3 de març, s’ha dictat la resolució amb el contingut 
literal següent: 

“El DOGC del de juliol de 2018 va publicat l’ORDRE JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el 
nomenament de les persones idònies de secretaries dels jutjats de Pau de Catalunya, que 
substitueix de l’ordre de 28 de maig de 1991. 

Atès què l’Odre incorpora els canvis normatius aprovats durant el període de vigència de 
l’Ordre que ara es deroga, com ara els relacionats amb la creació de les agrupacions de 
secretaries de jutjats de pau o les successives lleis de procediment administratiu, com la Llei 
30/1992 i la Llei 39/2015 actualment vigent. 

Vist què l’Ordre JUS/92/2018 té per objecte regular el procediment de nomenament de la 
persona idònia que es faci càrrec de la secretaria del jutjat de pau dels municipis de menys de 
7.000 habitants, així com el procediment de nomenament de la persona substituta.  

En aquesta Ordre, concretament en el seu article 5 diu que l’Ajuntament podrà acordar el 
nomenament de la persona idònia que substitueix el/a titular del Jutjat de Pau quan es 
produeixi causa habilitant i s’estableix, al seu article 4, els tràmits a seguir pel nomenament de 
la persona substituta. 

L’article 3 de l’esmentada Ordre estableix les condicions que ha de complir de la persona idònia 
que substitueix el/la titular, que són: 

“3.1 El nomenament de la persona idònia ha de recaure, necessàriament, en una persona que 
depengui de l'ajuntament que insta el nomenament. 

3.2 Les persones idònies nomenades per l'ajuntament o ajuntaments han de complir les 
condicions de capacitat i no incórrer en cap causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec. 
Correspon a cada ajuntament la verificació del compliment de totes les condicions necessàries, 
incloses les relatives a situacions d'incompatibilitat. L'ajuntament ha de posar en coneixement 
del Departament de Justícia qualsevol circumstància que consideri oportuna i que pugui afectar 
el procediment de nomenament.” 

Atès que pel correcte funcionament del servei  es considera convenient disposar d’un substitut 
de la secretaria del jutjat de pau, nomenat amb caràcter permanent,  que pugui exercir les 
funcions de la secretaria del jutjat en cas d’absència de la persona titular de la secretaria del 
jutjat. 

Ates que el senyor Jordi Sánchez Hurtado compleix es condicions establertes a l’article 3er de 
l’ORDRE JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre les nomenant de les persones idònies de 
secretaries dels jutjats de Pau de Catalunya. 

Atès que la Titular del Jutjat de Pau, la senyora. Esperanza Benavente Medina, es troba 
actualment de baixa per incapacitat laboral temporal. 

De conformitat amb el que preveu l’article 53,1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

RESOLC 

PRIMER.- Nomenar el senyor Jordi Sánchez Hurtado amb número de document d’identitat 
xxx684xxx Secretari idoni substitut de la secretaria del Jutjat de Pau de Vacarisses. 
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SEGON.- Trametre al Departament de Justícia la resolució del nomenament de la persona 
idònia substituta de la titular del Jutjat de Pau de Vacarisses  

TERCER.-. Comunicar al Departament de Justícia de la Generalitat que una vegada nomenat, 
el senyor Jordi Sánchez Hurtado exercirà les funcions de secretari del Jutjat de Pau mentre duri 
la baixa per incapacitat laboral temporal de la titular de la secretaria del Jutjat de Pau, la 
senyora Esperanza Benavente Medina. 

QUART.- Notificar el present acord a les persones interessades 

CINQUÈ.-.Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària.” 

Vist el que disposen els articles 8 i 9 de l’ORDRE JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el 
nomenament de les persones idònies de secretaries dels jutjats de pau de Catalunya 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de 2021, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 

PRIMER.- Ratificar el Decret de l’alcaldia núm. 55/2021, de 3 de març, pel qual es resol 
nomenar el senyor Jordi Sánchez Hurtado substitut de la secretaria del Jutjat de Pau de 
Vacarisses. 

SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, per tal que s’obri i s’instrueixi l’expedient administratiu corresponent a efectes de 
resoldre l’aprovació del nomenament per part de la Consellera de Justícia. 

TERCER.- Notificar el present acord al senyor Jordi Sánchez Hurtado i al Jutge de Pau de 
Vacarisses. 

 

El Sr. Alcalde explica que es tracta de nomenar un substitut per quan la persona titular falli, 
com els ha vingut passant fins ara amb baixes i vacances, i així poder assumir les seves 
tasques. 

La Sra. Muñoz diu que hi votaran a favor, doncs és impensable que amb el creixement que han 
tingut els últims mesos no tinguin una persona substituta pels tràmits que s’han de fer a diari. 

El Sr. Alcalde li dona tota la raó. 

La Sra. Fuster diu que la proposta és per ratificar el decret de l’alcaldia de nomenament d’una 
nova persona mentre duri la baixa per incapacitat temporal per la secretaria titular del Jutjat. 
Afegeix que hi votaran a favor perquè òbviament algú ha de fer aquestes tasques mentre la 
secretaria està absent, però el que no entenen és perquè s’ha de ratificar en un ple un decret 
d’alcaldia quan no es fa en altres supòsits de nomenament. 

El Sr. Alcalde demana al Sr. Secretari que ho aclareixi. 

El Sr. Secretari diu que l’ordre nova que regula el nomenament, tant dels titulars com dels 
substituts, és una mica ambigua quan parla de l’òrgan competent de l’ajuntament. A més, amb 
l’escrit que els van enviar, els demanaven un certificat de l’acord del ple i, posteriorment els han 
dit que amb un decret de l’alcaldia i donar compte al Ple ja n’hi hauria prou, però això els ho 
han comunicat quan ja estava feta la proposta del Ple. 

Afegeix que no es tracta d’un nomenament de personal de l’ajuntament ,com els altres dels que 
es dona compte que son competència de l’alcalde, sinó que es tracta del secretari del Jutjat de 
Pau, una figura específica, que no té perquè dependre funcionalment  de l’ajuntament, sinó que 
pot ser qualsevol persona idònia per cobrir el lloc, per tant es una regulació específica. 
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Pren la paraula la Sra. Miranda, qui igual que ha dit la Sra. Muñoz, diu que és impensable estar 
sense secretari, per tant hi votaran a favor. 

El Sr. Serna diu que es evident que és un departament prou important per tenir-lo obert cada 
dia amb la finalitat de donar el millor servei possible, per tant hi votaran a favor. 

Intervé el Sr. Gibert qui comenta que la Sra. Fuster ha dit que el nomenament d’aquest senyor 
només és per substituir aquesta baixa, però realment és per substituir tant aquesta baixa com 
futures baixes i també les vacances de la titular. 

El Sr. Alcalde i el Sr. Secretari diuen que efectivament és així. 

Torna a prendre la paraula el Sr. Gibert per dir que, donat l’augment de la població, no poden 
deixar de donar aquest servei quan pel que sigui el titular està de baixa o de vacances, per tant 
ho troben molt adient i hi votaran a favor. 

Demana la paraula la Sra. Fuster qui diu que el que ella ha llegit és que es ratifica el decret 
d’alcaldia pel qual es resol nomenar aquest senyor mentre duri la baixa d’incapacitat temporal 
de l’actual secretaria del Jutjat, encara que a la motivació sí que posa més qüestions. 

Torna a intervenir el Sr. Secretari per explicar que el nomenament es fa amb caràcter 
permanent, doncs es pot nomenar el substitut per quan falli el titular per qualsevol causa quan 
el titular està d’alta i en el seu càrrec, però es fa en previsió, per quan es donin les 
circumstàncies. Però el que va passar és que quan es va fer el decret de l’alcaldia es va 
nomenar i es va donar la circumstància de que estava de baixa i es va aprofitar el decret per dir 
que es nomenava el substitut i , a part, es comunicava que, estan de baixa la titular, el substitut 
exerciria de titular ja aquests dies i mentre la titular estigues de baixa.  Per tant, el ple el que 
ratifica és que la titular està de baixa i que el substitut ja està substituint-la fins a la seva 
reincorporació, el fet de que es reincorpori no suposa que no hi hagi nomenat un substitut amb 
caràcter perpetu. 

La Sra. Fuster diu que ella es referia justament a això, al que deia l’acord. 

El Sr. Secretari diu que al primer acord deia que es nomenava el Sr. Sánchez com a substitut 
idoni del Jutjat de Pau i després es comunicava que, estant de baixa la titular, ocuparà el seu 
lloc el substitut. 

La Sra. Fuster diu que ja s’entén que si és el substituït estarà per substituir la titular amb la 
baixa actual i futures baixes, vacances, permisos... 

El Sr. Secretari diu que, de totes maneres, quan estigui de baixa o una altra situació en que no 
treballi la titular, el Sr. Alcalde i ell mateix han de fer un certificat comunicant-ho, es a dir, quan 
hi hagi una substitució perquè estigui la titular de baixa o de vacances no s’aprovarà per ple la 
substitució,  simplement es farà una comunicació, igual que es fa quan la interventora o ell 
mateix estan de baixa i automàticament t’estalvies el tràmit d’haver de fer un nomenament. 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ DE 
L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI-TIPUS PER A L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS 
D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes en 
els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt 
diversos. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència 
Informàtic Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment 
de les obligacions derivades de l’Ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 de 
febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local 
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I ‘institut jurídic de l’encomanda de gestió 
per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (AP núm. 50/05). 
 
En l’avantdit Acord plenari núm. 50/05 també es va aprovar el Conveni-Tipus a formalitzar amb 
cadascun dels Ajuntaments que volguessin aprovar l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i 
cooperació local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni-Tipus, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de 
la Junta de Govern adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG núm. 15/09), el qual 
donà una nova redacció al primer paràgraf del Conveni- Tipus relatiu a les “Entitats que 
intervenen”, a l’apartat 1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat 
adoptades per la Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer 
automatitzat” (BOPB data 06.02.09). 
 
Altrament, a l’apartat tercer de la part resolutiva de l’Acord plenari núm. 50/05 s'aprovà també el 
protocol dels diferents serveis oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera 
del Conveni-Tipus, es configura com un complement del propi Conveni on es detallen I ‘abast i 
les característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de 
funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. 
 
Aquest protocol complementari ha estat objecte de diverses modificacions operades mitjançant 
els acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de 
novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18 de desembre, 428/18, de 
27 de setembre, i 657/19, de 19 de desembre, totes elles objecte de la corresponent publicació 
en el BOPB. 
 
Donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 2009 per 
l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives modificacions 
normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la institució jurídica de l’encomanda 
de gestió, la comptabilitat local, el funcionament electrònic de les administracions públiques 
(especialment quant a la seguretat i interoperabilitat del sistemes informàtics) i la protecció de 
dades de caràcter personal, és necessari actualitzar l’encomanda de gestió i el Conveni-Tipus 
amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat normativa. 
 
Aquesta actualització de l’encomanda de gestió i el Conveni-Tipus s’articularà formalment a 
través d’una addenda d’actualització a incorporar al conveni subscrit amb cadascun dels ens 
locals als quals es presten les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL). 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, pres en sessió del 19 de maig de 2005, 
s’aprovava l’encomana de gestió, a favor de la Diputació de Barcelona, de l’Assistència de la 
Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) , incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en 
matèria econòmica i comptable, com el manteniment i actualització de les eines informàtiques, 
als quals l’Ajuntament tindria accés, i de les activitats complementàries, aprovant,  un unitat 
d’acte, el conveni corresponent. 
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Les raons que justifiquen l’actuació que es proposa són, l’actualització de l’encomanda de 
gestió i del Conveni-Tipus a la regulació vigent de la institució jurídica, continguda en l’article 11 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb l’article 48.9, 
pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, relatives als convenis, a les 
encomandes de gestió, la referència als nous models de comptabilitat local imposats per 
l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes 
locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local, la 
referència a les mesures previstes en Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula 
l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS), i la regulació 
de les obligacions de l’Ens Local que realitza l’encomana i de la Diputació de Barcelona, que 
actuen, respectivament, com a responsable i com a encarregada del tractament, en l’àmbit de 
la protecció de dades de caràcter personal. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de gener de 2021, va 
aprovar el dictamen següent: “Aprovació de l’actualització de l’encomanda de gestió i del 
Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
(ASGEL) per la Diputació de Barcelona” el text íntegre del qual fou publicat al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 9 de febre de 2021. 
 
Atès que per la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits necessaris, i 
disposarà la publicació,  en el Butlletí Oficial de la Província , de la relació d’entitats  que hagin 
donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus. 
 
Vist que el règim jurídic que li és d’aplicació ve establert, en relació  amb l’activitat d’assistència 
municipal,  per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (arts.31 i 36), 
i en quan a l’encomana de gestió per la Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (art. 11 i art. 48.9, pel que fa a l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de 
les normes del Capítol VI d’aquesta Llei, relatiu als convenis). 
 
Vist que conforme l’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, s’ha emès informe jurídic  pel 
Secretari de l’Ajuntament. 
 
Vist que l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, atribueix al  
Ple de la Corporació la competència per acordar les encomanes de gestió, i amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de 
març de 2021, va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 

 
PRIMER.- Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació 
i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la 
Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), 
aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 28.1.2021 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 9.2.2021, tot això de conformitat amb el text 
que s’adjunta com a annex. 
 
SEGON.- Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
TERCER.- Disposar que una vegada subscrit el conveni de l’actualització de l’encàrrec de 
gestió es publiqui al Registre de convenis de col·laboració i cooperació del Departament 
d’Acció Exterior,  Relacions Institucionals i  Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
 
A Vacarisses ,  
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“ANNEX 

 

ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

I. ANTECEDENTS 
 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local  establertes en 
els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt 
diversos. 

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic 
Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les 
obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 
24 de febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació 
local relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la 
gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I ‘institut jurídic de I ‘encàrrec de 
gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 

En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar I ‘encàrrec de gestió en favor de la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local que 
integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta de 
Govern adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una nova 
redacció al primer paràgraf del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a l’apartat 
1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la Diputació” i 
a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”. 
 
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis 
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es configura 
com un complement del propi Conveni on es detallen I ‘abast i les característiques dels 
diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de I'ASGEL i 
considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari ha sigut 
objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15, 
de 9 d’abril, 734/17, de 18 de desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, de 19 de 
desembre. 
 
Val a dir que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i integrat 
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de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels 
ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i activitats que destinen 
a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem actualment el conjunt d’actuacions 
orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als Ajuntaments de la província. 
 
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 
2009 per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives 
modificacions normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la institució jurídica 
de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, el funcionament electrònic de 
les administracions públiques       (especialment quant a la seguretat i interoperabilitat del sistemes 
informàtics) i la protecció de dades de caràcter personal, és palesa la necessitat d’actualitzar 
aquest Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat normativa. 
 

II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN 
MATÈRIA COMPTABLE 

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la 
funció de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL), 
incloent el manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de gestió, 
prevista a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la realització 
d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local que s’encomana 
a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 

III. CONVENI - TIPUS 

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica va 
elaborar-se un Conveni-Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels 
convenis que se subscriuran entre cadascun dels Ens i Organismes locals que aprovin 
l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 

La present actualització d’aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques 
bàsiques que hauran de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 

El Conveni es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les característiques dels 
diferents serveis oferts, l’aprovació del qual correspon a la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona. 
 

IV.       NORMATIVA APLICABLE 
 
Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència el 
present conveni, són aplicables: 
 

a) En relació amb la gestió econòmica financera local: 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
Bàsic de Comptabilitat Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre 
per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica la Instrucció del 
model bàsic de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, 
per la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les instruccions dels 
models normal i simplificat de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada 
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per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, 
de 12 de desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a 
les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local. 

b) Quant a l’encomanda de gestió: 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació 
amb l’article 48.9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, 
relatives als convenis, a les encomandes de gestió). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles 31 i 
36). 

c) Pel que fa a la publicitat del conveni: 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern (article 14) 

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (article 309). 

 
d) En matèria de protecció de dades: 

 
- Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD). 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 

 
 

V.  ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE PER A 
L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS 

 
 

a) Per part de la Diputació: 
 

1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 

 
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del 

Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de 
la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al 
conveni subscrit. 

 

b) Per part de l’Ajuntament: 
 

1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació. 

 

2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 
 

c) Actuacions posteriors: 
 
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització del conveni-tipus. 
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VI. CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS 
 
Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats precedents, el 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica 
local (ASGEL) es regirà per les següents 
 

 

C L À U S U L E S 

Primera.- OBJECTE 

 

1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de 
l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de les entitats relacionades 
en l’apartat anterior, incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en matèria econòmica i 
comptable, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a les quals els ens 
tindran accés, i la realització de les activitats complementàries o derivades que 
expressament es detallin a la clàusula quarta d'aquest conveni. 

 
L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al 
Protocol que complementa aquest Conveni. 
 

2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en 
favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la 
competència. 

 
 

Segona .- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ. 

 

Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents: 
 

a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat per 
una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió. 

 

b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i 
d’altres eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i manteniment, que 
actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i 
seguretat de dades. 

 
 

Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 

 

1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, 
tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió l’ASGEL. 

 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 

substantius del seu exercici 
 

3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o 
Organisme Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport 
o en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de 
base necessàries per a la confecció de la documentació i estats generats per l’ASGEL 
de l’Ens o Organisme. 
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4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà 

el conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la 
Diputació de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en encarregada del 
tractament. 

 
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 

personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, 
Responsable del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot 
això de conformitat amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD, en endavant), així 
com de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la resta de normativa 
estatal aplicable, el document de seguretat i les determinacions que seguidament es 
detallen. 

 
 

Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 

 

Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 
 

a) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
 

b) Mantenir i gestionar la base de dades. 
 

c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme 
Local, com les derivades o generades per la gestió encomanada durant el període que 
es regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es 
procedirà a retornar les dades a l’Ens o Organisme en els suports més adients per tal 
de donar compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i documentació 
comptable. 

 
d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic 

dels Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia 
disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable. 

 
e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i 

pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el 
sistema. 

 
f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les 

dades de l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei 
d’assistència. No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o suprimir cap 
tipus d’operació en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o Organisme 
formalment. 

g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar suport 
a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del 
programari que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. 
L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni el 
suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus 
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la. 

 
h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers 
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sobre les seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al 
propi Ens o Organisme, o a qui ell autoritzi formalment. 

 
i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL, 

facilitant la formació del personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte funcionament. 
En el protocol que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta de serveis, amb 
indicació de les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen dades de caràcter 
personal. 

 
j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin 

part de l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans 
propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les 
previsions legals vigents. 

 
 

Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ. 

 

1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació 
emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per 
garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres 
administracions públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que 
pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions 
incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de 
seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS). 

 
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 

 
 Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
 Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
 Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
 Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de 

seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei 
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local. 

 Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona 
que utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL. 

 

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS 
ESTADÍSTIQUES. 

 
Previ   el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el 
secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques 
de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de dissociació. 
 
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les 
bases de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica Municipal) 
de la Diputació de Barcelona. 
 
 

Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

7.1 OBLIGACIONS GENERALS: 

a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 



23 

 

Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD). 

b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 

c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que 
realitza l’encomana, en tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències i 
el compliment de les obligacions assenyalades a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la 
LOPDGDD. 

d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacions establertes 
en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i l’Esquema 
Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les 
obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària 
que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana. 

e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de 
l’ASGEL, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades de 
les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució prèvia 
que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encomana. 

f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la clàusula 
quarta d’aquest conveni. 

Concreció dels tractaments a realitzar: 
 

X Acarament  Interconnexió 
X Conservació  Limitació 
X Consulta X Modificació 
 Comunicació  Organització 
X Comunicació per transmissió  Recollida 
 Destrucció  Registre 
 Difusió  Supressió 
 Extracció X Altres: còpies de seguretat, 

control remot, administració perfils usuaris 
 

g) Identificació de la informació afectada: 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens 
local de referència, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, encarregada 
del tractament, la informació que es descriu a continuació: 
 

 les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que 
tinguin una relació econòmica amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms, 
adreça postal o electrònica, població, codi postal, DNI o NIF, concepte 
assentament comptable, i dades bancàries. 

 Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hi accediran 
a l’eina. 

 
 

7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL 
TRACTAMENT: 

 
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat 

objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats 
pròpies. 

 
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol 
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altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
informarà immediatament el responsable. 

 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades 

per compte de la responsable, que contingui: 
 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de 
cada responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del 
representant de la responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de 
dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, 
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

 
 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 
 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 

forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 

mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
 
 

d) Subcontractació 

S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j). 
 
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per escrit a 
la responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves 
dades de contacte, així com el lloc on es trobin els seus servidors. La subcontractació es pot 
dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el termini de 15 dies. 
 
La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del 
tractament i les instruccions que dicti la responsable. Correspon a l'encarregada inicial regular 
la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi subjecte a les mateixes condicions 
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que 
ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les 
persones afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial continua sent 
plenament responsable davant la responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 
 

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 

 
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de l’Ens, 

mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida. i a complir les 
mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament. 

 
g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix 

l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 



25 

 

 
i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, 

amb les informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 

 
j) Notificació de violacions de seguretat de les dades 

 
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol 
cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la persona 
Delegada de protecció de dades de l’ens, de les violacions de la seguretat de les dades 
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació 
rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 

i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i les 
categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 

 
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un 

altre punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 

iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 

 
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació 

de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per 
mitigar els possibles efectes negatius. 

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, 
la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda. 
 

k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 

 
l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 

l'autoritat de control, quan escaigui. 
 

m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella. 

 
n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de 

gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
Electrònica” (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a: 

 
a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i

 resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
 

b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, 
en cas d'incident físic o tècnic. 
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c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 

 
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

ñ) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades 
(DPD) dpd@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present conveni. 
Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals. 
 

o) Destí de les dades 
 
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a la clàusula 
onzena sobre extinció del conveni. 
 
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics 
utilitzats per l'encarregada. 
 
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 

p) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE. 
 

q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents 
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, sigui 
considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de 
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

 
 

7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 
 
Correspon a l’Ens, responsable del tractament: 
 

a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades. 
 

b) Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 
7.3 d'aquesta clàusula. 
 

c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que 
pertoqui. 

d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui. 
 

e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD. 
 

f) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 

g) Autoritzar a la Diputació: 
 

i. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils 
de tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació 

de serveis contractada. 
 

ii. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 

 
iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
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personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el 
control del responsable del tractament. 

 
iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del 

tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
 

v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament. 
 

h) Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les 
violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc 
per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

 
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de 
Barcelona facilitarà la informació necessària. 
 
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA. 

 
 

1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les 
actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit 
d’activitats en què consisteix l’encomanda de gestió. 

 
2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves 

dades, dins d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest 
conveni. 

 

3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que 
s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels 
sistemes informàtics utilitzats. 

 
 

Novena.- FINANÇAMENT. 

 

Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats encomanades en què consisteix l’ASGEL. 
 

Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI. 

 
 

1. Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es 
preveu amb una vigència indefinida. 

 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actualitzacions 

dels Conveni-Tipus que s’hagin de dur a terme en resultar procedents per la 
modificació de la normativa aplicable o d’altres circumstàncies que ho facin necessari. 

 
 

Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 

 

1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació. 
 
La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent i 
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produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos mesos, 
comptats des de la notificació d’aquella resolució. 
 

2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i 
això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de 
la Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que 
encomana. 

 
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, 
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 

3. Amb l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local 
la totalitat de les dades, els documents i altres suports que les continguin amb la major 
celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació 
física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la 
corresponent acreditació. A partir d'aquest moment, la Diputació de Barcelona 
quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens Local 
o un tercer com a encarregat del tractament. 

  

Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui 
fer l'Ens Local o un tercer com a encarregat del tractament.” 

 
Intervé el Sr. Serna per dir que votaran a favor de l’actualització de la comanda de gestió a 
favor de la Diputació doncs pensen que és una eina molt important per la gestió econòmica 
d’aquest ajuntament i que fan bé la seva feina. 

La Sra. Fuster diu que tal i com els van informar es tracta d’una adequació a la normativa 
vigent i per tant hi votaran a favor. 

El Sr. Gibert diu que tenen la sort de que la Diputació ajuda molt als ajuntaments que no son 
gaire grans i sempre és una garantia de que les coses funcionaran bé. 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 

 

 
1.7.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  DE SUPORT A L’AMNISTIA 

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència 
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, 
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors 
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.  

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels 
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drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur 
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les 
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en 
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, 
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. 
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones 
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que 
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes 
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. 
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i 
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de 
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret 
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.  

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones 
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca 
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la 
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.   

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció 
del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb 
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides 
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones 
empresonades.  

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del 
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades 
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és 
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política. 

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països 
i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com 
a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes 
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la 
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i 
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de 
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar 
l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits 
penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.  

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots 
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades 
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.   
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L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders 
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és 
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, 
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens 
permeti avançar. 

Per aquests motius, el grup municipal de ERC proposen al ple de l’Ajuntament de Vacarisses 
l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de 
la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per 
mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  

SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti 
l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de 
Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat 
política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos 
el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat 
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la 
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, 
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb 
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. 

TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als 
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els 
responsables de la repressió de drets fonamentals. 

QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn 
dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents 
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per 
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 

CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 

Pren la paraula el Sr. Salamé qui explica que, davant de la situació de conflicte entre les 
institucions de l’Estat i de la Generalitat i les reiterades manifestacions de la societat catalana 
per reivindicar els drets i les llibertats fonamentals de decidir el seu futur polític, la resposta de 
les institucions s’ha basat, des de fa anys,  en la judicialització,  que ha comportat penes de 
presó, exili i moltes inhabilitacions. Explica que a desembre de 2020 tenien més de 2.800 
persones encausades, més de 600 contenciosos administratius contra ajuntaments i electes 
locals per temes relacionats amb la independència i amb actes relacionats amb la consulta del 
9N, l’1O i amb la participació en diverses mobilitzacions ciutadanes a favor del dret a 
l’autodeterminació i en contra de la repressió al poble català. Segueix dient que, en aquests 
procediments judicials,  s’estan duent a terme tota mena de vulneracions de drets i manca 
d’imparcialitat , i és evident que tot això passa per una solució política i no judicial, doncs és un 
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conflicte polític i la solució també ho hauria de ser, a més l’amnistia és imprescindible per poder 
avançar en la resolució del conflicte polític. 

Afegeix que, com ja han repetit últimament, a Vacarisses es defineixen com a poble i no per 
obviar-ho deixen de definir-se. 

El Sr. Salamé fa un breu resum dels acords amb els quals declaren que el lliure exercici dels 
drets polítics i la llibertat d’expressió no poden tenir com a resposta la via judicial, reclamen 
l’aprovació per part de les corts espanyoles una llei d’amnistia, demanen la immediata posada 
en llibertat de les preses i presos polítics, i que es reparin els danys causats a les persones 
represaliades i fan una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se 
en suport de l’Amnistia. 

Intervé la Sra, Muñoz qui diu que, com no pot ser d’una altra manera i han fet amb les anteriors 
mocions que no tenen res a veure amb la política municipal i no poden fer-hi res, hi votaran en 
contra. 

La Sra. Fuster diu que hi votaran a favor perquè estan a favor de que es recondueixi la situació 
política de Catalunya i que aquesta reconstrucció es faci amb el diàleg i la negociació i perquè 
d’una vegada per totes s’avanci a Catalunya més enllà del tema territorial, donada la gran 
paràlisi de desgovernança que tenim a Catalunya i exigeix donar resposta a les necessitats 
urgents que tenen les ciutadanes i ciutadans de Catalunya. 

Per altra banda diu que volen deixar clar i fer un prec al grup polític d’Esquerra Republicana de 
Vacarisses, doncs el que no poden pretendre és que el ple de l’ajuntament sigui una plataforma 
llançadora del programa polític d’ERC, és a dir, la finalitat de la presentació de les mocions al 
ple municipal és que s’arribin a consensuar propostes entre els diferents grups que conformen 
el consistori, però en moltes de les seves mocions s’aprofita a reproduir les línies polítiques del 
programa d’ERC, sobretot sobre matèria territorial i, per tant, creuen que ja tenen altres espais 
per fer-ho i no al ple municipal. Segueix dient que creuen que la finalitat de les mocions hauria 
de ser la de pretendre donar continguts de caire municipal i supramunicipal justament per 
sumar postures de defensa de les diferents propostes que es vagin a tractar. Afegeix que ja els 
ho han dit més vegades, però veuen que aquesta no és la seva pretensió, doncs aquesta 
moció mateix es basaria evidentment en defensar que volen la llei per reconduir la situació a 
Catalunya, però no tota la resta de motius que majoritàriament no comparteixen. 

Per acabar els demana que ho reconsiderin a favor de la pluralitat i de la diversitat de la resta 
de les formacions polítiques que formen el govern municipal. 

Pren la paraula la Sra. Miranda per dir que els socialistes creuen que una llei d’Amnistia es fa 
quan es tracta d’un règim autoritari contra un de democràtic per reconèixer els drets i llibertats 
d’aquells que van ser presos polítics per pensar contra el règim autoritari. Per tant, el que 
s’hauria de fer és reformar legislativament el delicte de sedició pel qual els actuals polítics i 
dirigents independentistes presos van ser sentenciats i que a més forma part del programa 
legislatiu de l’actual govern espanyol. Segueix dient que, com a electes locals, se senten 
cridats a la responsabilitat i contribuir a entendre’s, no volen alimentar res que perjudiqui el 
diàleg i la convivència pacifica del municipi, és per això que el seu deure hauria de ser prioritzar 
les polítiques d’àmbit local que afectin directament el nostre municipi i a la vida diari dels 
nostres veïns i poder treballar junts per sobre de la discrepància política, salvaguardant la bona 
convivència i el respecte mutu entre els veïns i veïnes de Vacarisses, és per tot això que hi 
votaran en contra. 

Intervé el Sr. Serna qui diu que seguint la seva política municipal s’abstindran, tot i que reitera 
que estan a favor del dret a decidir, però no donen per fet que la decisió serà la independència 
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de Catalunya, l’exemple el tenen amb les negociacions entre Esquerra Republicana, Junts per 
Catalunya i la Cup, que en teoria volen el millor per Catalunya però no arriben a un acord de 
cap manera. 

El Sr. Gibert diu que coincideixen plenament amb el que ha dit la Sra. Fuster en relació a que 
moltes de les mocions que presenta Esquerra Republicana de Vacarisses son clarament 
partidistes i pretenen que la resta de partits les recolzin,  quan hi ha diferents sensibilitats 
polítiques. Segueix dient que ja saben que el seu partit està a favor del dret a decidir, però 
sobre la llei d’Amnistia diu que no saben quin sentit té presentar aquesta moció quan la mesa 
del Congrés no l’ha admès a tràmit i, per tant , no es podrà debatre al ple de la cambra baixa. 
Segueix dient que Esquerra Republicana dona suport al govern del PSOE, en canvi el PSOE 
no està per l’amnistia, sinó que en aquest sentit s’ha aliat amb l’extrema dreta. 

El Sr. Gibert diu que ells emplacen els diputats d’Esquerra al Congrés que facin servir la seva 
força de decisió i de vots perquè el PSOE pugui acceptar la possibilitat d’aprovar aquesta llei 
d’Amnistia, cosa que sembla improbable. Adreçant-se als regidors d’Esquerra els diu que això 
és un mal indici per la famosa taula de diàleg que tant propugnen i que està més que morta. 

Per acabar diu que s’abstenen. 

El Sr. Alcalde respon al Sr. Gibert que ha defensat fil per randa el que defensa Junts per 
Catalunya i per tant el felicita, doncs tot i que diuen ser un grup municipalista el que fan es 
defensar les postures de Junts per Catalunya. 

Per altra banda el Sr. Alcalde diu que si estan d’acord que estan en democràcia i que es pot 
debatre i parlar tot, portaran el que faci falta al ple municipal, però que des de Movem, la 
suposada esquerra, els diguin que no poden debatre en un ple municipal segons quines coses 
ho troba esperpèntic, doncs és “tallar” d’alguna manera la democràcia, doncs torna a dir que 
portaran el que calgui, doncs a Vacarisses aquests debats hi han de ser. Afegeix que el PSC 
han dit que no hi estan d’acord, doncs els sembla bé, s’ha de debatre i parlar, no entén que 
diguin que no portin a debat el que pensen els diferents partits polítics en un ple municipal, 
sempre amb l’excusa de que no afecta a Vacarisses. El Sr. Alcalde els pregunta si la 
independència de Catalunya afectarà a Vacarisses o quedaran al marge. Afegeix que pot 
entendre que tinguin mandra de debatre o exposar les seves preferències polítiques aquí, però 
ells han vingut per això, no només per gestionar, sinó per debatre, confrontar, parlar, canviar i 
fer moltes coses,  i espera que tothom estigui allà pel mateix. 

Segueix dient que negar el debat és negar la democràcia i torna a dir que el fet de que vingui 
de qui ho ha dit no ho entén. 

El Sr. Alcalde fa un repunt històric i explica que la segona República, la qual molts anhelen, va 
venir per unes eleccions municipals, doncs es van convocar unes municipals, que van guanyar 
majoritàriament els partits republicans, Esquerra Republicana va arrasar i a partir d’aquí es va 
fer caure el règim monàrquic d’aleshores, i els demana que s’imaginin si en aquell moment 
s’hagués dit que unes eleccions municipals no valien. 

Per acabar diu que li agrada la línia que segueix Ciutadans, doncs consideren que a aquest 
municipi això no s’ha de debatre i per tant s’absté o hi vota en contra, però no hi entren, en 
canvi la resta tots hi entren i fins i tot n’hi ha alguns que els neguen el dret a presentar aquestes 
mocions. 

Demana la paraula la Sra. Fuster per al·lusions, diu que creu que la seva postura ha estat 
plenament respectuosa, doncs justament el que deien és que una cosa és que es plantegi votar 
sobre l’amnistia i una altra cosa és reproduir línies polítiques absolutament marcades per la 
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direcció d’Esquerra Republicana, ja no municipal,  sinó més enllà del municipi tal i com ha dit el 
Sr. Gibert. Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que això no és debatre, sinó que és imposar les 
seves línies i que en parlem aquí, en canvi debatre seria preguntar als demés que en pensen 
de l’amnistia, si procedeix o no, o com ho tenen a nivell estatal. Afegeix que no és només 
aquesta moció sinó que son moltes que han tingut el mateix caire. 

Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que els pot posar els adjectius que vulgui, com esperpèntic, o 
com la suposada esquerra, però llavors ella li dirà un altre adjectiu, que la seva actitud és 
despòtica, doncs imposar es despòtic. Segueix dient que debatre i que la resta de les 
formacions polítiques puguin acordar propostes i anar tots a una seria interessant, però sembla 
ser que el Sr. Alcalde veu més constructiu el que li plantegen Ciutadans o el PSOE, tal com 
acaba de dir. Per acabar la Sra. Fuster diu que veuen que no només no és ben rebut el seu 
prec,  sinó que a més la seva postura continua sent bastant ferma amb aquest caire que ella 
qualifica com a despòtic. 

En resposta a la Sra. Fuster el Sr. Alcalde li pregunta si sap d’on ve la paraula despotisme, del 
despotisme il·lustrat, on no hi havia debat, però aquí sí que n’hi ha, doncs ells presenten una 
proposta que no és despòtica, i que la deixen oberta a que tothom voti i pugui dir la seva, si fos 
despòtica la imposarien i no hi hauria debat. Li diu a la Sra. Fuster que ella pot presentar les 
propostes que vulgui i que si fossin despòtics no podrien fer-ho, per tant li agrairia que mesurés 
les seves paraules. També li diu que està anant a l’arrel de la democràcia, que no es puguin 
debatre les propostes, el que passa és que als plens municipals el que no interessa no ho 
debaten, en canvi al Consell Comarcal, a la Diputació, al Parlament o a la Unió Europea sí que 
val. Pregunta a la Sra. Fuster perquè no és lícit debatre a un ple municipal sobre l’amnistia dels  
presos i preses polítiques de Catalunya,  i li recorda que tenen gent empresonada des de fa 3 
anys per posar unes urnes. 

Segueix dient que la Sra. Fuster ha parlat de despotisme, de despòtic i d’imposar, però li torna 
a dir que ella té els mateixos drets que ell i que qualsevol a fer propostes al ple municipal,  i 
repeteix que despotisme seria que des d’una posició il·lustrada, per sobre uns dels altres, 
imposessin les seves idees,  però no és el cas perquè les portin aquí per debatre i sotmetre-les 
a votació.  

Demana la paraula el Sr. Gibert qui diu que no acaba d’entendre que el Sr. Alcalde associï el 
que ell ha di amb Junts per Catalunya, perquè ells son U.I.P.V., el seu interès no és com el seu 
que és Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que és un interès de l’àmbit municipal, els 
interessa molt tot el que afecti a Vacarisses, però és cert que quan ells presenten mocions de 
caire general que afecten, per exemple, als presos polítics, ells ha s’han manifestat moltes 
vegades que hi estan en contra de que estiguin empresonats per posar urnes. En relació a la 
llei d’amnistia diu que qui la està proposant son els partits independentistes, Junts per 
Catalunya, Esquerra Republicana i la Cup. Per tant no es neguen a debatre el que es presenti, 
però estan una mica cansats d’haver de debatre temes que no son específicament de 
Vacarisses tenint prou problemes al nostre municipi. Per acabar diu que han donat la seva 
opinió i els torna a dir que el que han de fer és parlar amb el PSOE i mirar d’arribar a acords, si 
son tan decisius com diu el Sr. Rufian, i si aconsegueixen la llei d’amnistia i que els presos 
polítics i exiliats surtin de presó ells estaran encantats de la vida. 

El Sr. Alcalde diu que ells del que estan cansats és d’haver d’anar a veure als seus companys i 
companyes a les presons i a l’exili,  i és per això que fan aquesta proposta. 

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
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 Cs MOVEM PSC V x V U.I.PV. ERC 

A FAVOR  X    X 

EN CONTRA     X       X    

ABSTENCIONS    X X  

 

1.8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM,  A FAVOR DEL PLE 
RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI 
TRANS ESTATAL 
 
El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però les 
persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions quotidianes, 
que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el desenvolupament vital en plenitud: 
la patologització, la tutela dels seus cossos, problemes per accedir al mercat laboral, continuar 
amb els estudis, gaudir de l'oci o l'esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures 
de violències i agressions. En l'actual marc normatiu, les persones trans* estan permeses, però 
no plenament incloses en la societat.  
 
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara com un 
problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat humana. 
Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense solució legal, la llei 
espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la menció de sexe al Registre Civil, 
però imposant condicions com el requeriment d'un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o 
la necessitat de sotmetre's durant dos anys a tractaments hormonals. Tot i l'avenç limitat que 
suposa, aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les 
greus discriminacions, no reconeix les identitats no binàries, deixa fora menors i persones 
migrades i perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal Constitucional, en sentència 99/2019, 
ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és inconstitucional. 
 
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la 
urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007, garantir 
plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al deute històric de la 
nostra societat envers les persones trans*.  
 
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei Trans, així 
com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va recollir l'acord de 
coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a conèixer els esborranys 
d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de Igualdad i fruit del treball i 
l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers anys.  
 
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres durant 
la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del seu marc 
patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les persones podran 
decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense dependre de ningú, lliures de 
tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i només serà necessària l'autorització 
expressa de la persona interessada, sense haver d'estar condicionat, en cap cas, a informes 
psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies o tractaments hormonals de cap tipus. 
 
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha generat 
un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i garantir la 
dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els consensos existents, fins i 
tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries destaca la de la vicepresidenta 
primera del govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta 
proposta “posa en risc els criteris d'identitat de la resta de 47 milions d'espanyols” (sic), 
mostrant la seva preocupació per la possibilitat d'escollir el gènere “sense més que la seva 
voluntat o desig”. Unes declaracions que contrasten amb la proposta de llei presentada pel 
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mateix PSOE l'any 2017 (amb una ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada 
recentment pel Ministerio de Igualdad. 
 
Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que també 
neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans siguin dones i els 
homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi emparats per sectors 
d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones trans que, amb un discurs que 
recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són culpabilitzades de ser origen del masclisme 
quan en són, sense cap dubte, víctimes. 
 
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de la 
legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la identitat de 
gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió Internacional de Juristes i el 
Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als estats a adoptar totes les mesures 
legislatives, administratives i de qualsevol índole necessàries per respectar plenament i 
reconèixer legalment el dret de cada persona a determinar la seva identitat de gènere i a viure 
la seva orientació sexual amb respecte.  
 
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a l'Estratègia de la 
Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per impulsar la igualtat del 
col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea publicat al juny del mateix any 
sobre els procediments legals de reconeixement de gènere i el seu impacte en la vida de les 
persones trans* a la Unió Europea. Aquests organismes conclouen que l'autodeterminació de 
gènere és essencial per millorar el reconeixement de les persones trans*, i que els 
procediments basats únicament en l'autodeterminació de gènere, sense tuteles mèdiques, 
judicials o administratives, per efectuar el canvi en la documentació i reconèixer la identitat 
d'aquestes persones, són els adequats per preservar la dignitat, el respecte a la vida personal i, 
en definitiva, el respecte als Drets Humans. 
 
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la llei 
11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei 
impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement dels drets del 
col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la despatologització de les identitats 
trans*, i posa en valor l'autodeterminació com a eina que reconeix a les persones trans* com a 
subjectes de dret, principi que ha adquirit rang de dret humà fonamental, que forma part dels 
estàndards europeus i que és imprescindible per a abordar la discriminació i garantir la igualtat 
de les persones trans. La recentment aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No 
Discriminació, igualment estableix la tramitació d'una futura llei trans catalana, basada en el 
dret a l'autodeterminació de gènere. 
 
Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb legislació LGTBI 
i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les competències autonòmiques. Tot i que 
aquestes lleis permetin la modificació del camp del sexe o gènere i el nom en els documents 
administratius dependents de l'administració autonòmica, no permeten la rectificació en els 
documents estatals, molt especialment el Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació 
vulnera els drets de les persones trans*, i genera desprotecció i discriminacions.  
 
El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió 
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va fer en un 
sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure reconeguda legalment la 
seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del Constitucional posa de manifest, una 
vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa a la identitat de les 
persones trans*. 
 
Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva no és només 
necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a societat de drets. La realitat 
evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la discriminació estructural que 
pateixen les persones trans* en les seves vides, en l'àmbit sanitari, l'educatiu o el laboral, entre 
d'altres, està lluny d'erradicar-se. En aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel 
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Ministerio de Igualdad amb la participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de 
partida per reparar el deute històric que té la societat amb les persones trans*, poder garantir 
plenament els seus drets i aconseguir acabar amb les discriminacions.  
 
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en la formulació 
de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no patologitzin ni tutelin els seus 
cossos ni les seves identitats a través de requeriments i intervencions mèdiques i 
psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui reconeguda socialment la diversitat en el gènere que 
superi el binarisme de gènere. Finalment, també és urgent la implementació de mesures per 
aconseguir la plena igualtat social de les persones trans*, també menors i persones migrades, 
particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i de prevenció de les 
violències. 
 
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Vacarisses proposa al 
Ple els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei 
estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la 
igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de 
les identitats trans*, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge 
integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les 
persones trans.  
 
SEGON.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al 
Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les 
entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la 
Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB). 
 
 
Pren la paraula la Sra. Carbó qui diu que des de fa molts anys ,i segueix en l’actualitat, les 
persones trans pateixen unes violències estructurals i unes discriminacions quotidianes com la 
patologització, la tutela dels seus cossos, problemes per accedir al mercat laboral i continuar 
amb els seus estudis, entre moltes d’altres discriminacions. També diu que en la legislació 
actual aquestes persones estan “permeses” per dir-ho d’alguna manera, però no estan incloses 
ni tractades com a iguals en la nostra societat, sinó tractades com a persones amb un 
problema de salut mental diagnosticades amb un trastorn d’identitat de gènere. Explica que 
amb l’aprovació d’aquesta proposta de llei les persones podrien decidir sobre els seus propis 
cossos i la seva vida, ja que es podria fer un canvi registral de la menció relativa al sexe només 
amb l’autorització expressa de la persona interessada sense que aquest canvi registral hagi 
d’estar condicionat a informes psiquiàtrics o l’obligació de sotmetre’s a cirurgies o tractaments 
hormonals. A més aquest projecte de llei també té en compte, en primer lloc, les persones trans 
menors d’edat que fins ara no s’havien tingut en compte, així com les persones trans 
estrangeres o apatriades. 
Segueix dient que, per altra banda, aquesta llei també exposa que no s’alterarà la titularitat de 
drets i obligacions jurídiques que corresponguin a la persona abans de que hagi fet aquest 
canvi de sexe i finalment exposa diferents mesures que s’haurien de dur a terme per promoure 
la igualtat efectiva de les persones trans en diferents àmbits com el de la salut, educatiu, 
laboral, esportiu i en el cas de persones trans en situació de privació de llibertat, de detenció o 
custodia. Per tant, es pot dir que aquesta proposta de llei sorgeix amb una voluntat 
despatologitzadora de la transsexualitat i que posa en valor l’autodeterminació de gènere. 
La Sra, Carbó diu que a Catalunya tenen les lleis 11/2014 i la 19/2020 que permeten la 
modificació del camp del sexe o de gènere i el nom en els documents administratius 
dependents de l’administració autonòmica, però en documents estatals com el DNI no es pot 
fer aquest canvi de nom, és per això que creuen que una llei per a la defensa dels drets de les 
persones trans és necessària i urgent  ja que tot i els avenços la discriminació estructural està 
lluny d’erradicar-se. Diu que també es per això que creuen que les propostes legislatives 
elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la participació dels col·lectius i entitats trans 
suposen un bon punt de partida per reparar el deute històric que té la societat amb aquest 
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col·lectiu,  i és per això que proposen l’acord d’instar al govern espanyol a iniciar el tràmit i 
aprovar en aquesta legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de 
Igualdad i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la 
despatologització i reconeixement de les identitats trans, en l'autodeterminació de la identitat i 
expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats 
estructurals que encara pateixen les persones trans.  
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que hi votaran a favor, doncs no entenen cap tipus de 
discriminació a cap tipus de persona. 
 
La Sra. Fuster diu que òbviament no només la votaran a favor sinó que és el seu referent 
estatal qui l’està proposant al govern estatal i qui l’està defensant i, per tant , es suma a tot el 
que ha manifestat la Sra. Carbó, que en definitiva el que implica és el reconeixement dels drets 
i garantir la dignitat de totes les persones trans. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que es tracta d’un tema que està en debat, d’un 
esborrany de llei que encara ha de desplegar-se a nivell jurídic i, per tant, des de la 
responsabilitat creuen que no dona garanties polítiques a tots els col·lectius, i més enllà també 
creuen que no cal una llei trans, sinó una llei molt més àmplia ,com la que s’està treballant amb 
tot el col·lectiu lgtbi , i no es pot titllar el partit socialista de no estar sempre al costat dels 
col·lectius que ho han necessitat , com per exemple amb la llei del 2005 de matrimoni de 
parelles del mateix gènere, la del 2007 de canvis al registre civil o la del mateix 2021 d’igualtat 
en el tracte , i és per tot això que hi votaran en contra. 
 
El Sr. Serna diu que a ells els agradaria votar-la a favor, però com veuen que totes les mocions 
d’Esquerra es fan servir per atacar al govern estatal, mai s’ataca al govern de la Generalitat, i 
els recorda que si hi ha un partit que lluita i ha lluitat sempre pels drets trans i lgtbi no ha estat 
Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya ni la Cup, sinó ha estat el partit socialista. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que el format de la moció el troben correcte, però tenen un dubte en 
el primer acord, on demanen instar al govern espanyol, doncs des de Catalunya no queda clar 
quin partit és el que defensa aquesta postura a Madrid , entenen que Podemos potser si que el 
defensa , però el que es diu a la moció és que com a ajuntament instem al govern espanyol a 
iniciar el tràmit i, per tant,  és pregunten quins partits hi ha al darrere. Afegeix que evidentment 
estan a favor de que surti aquesta llei perquè no entenen que hi hagi d’haver cap discriminació 
en funció de com sigui o vulgui ser una persona o altra,  i per això hi votaran a favor. 
 
La Sra. Carbó demana la paraula per dir que amb aquesta moció en cap moment pretenen 
anar en contra de l’estat espanyol ni del govern de l’estat,  sinó posar sobre de la taula un 
debat que creuen que és important que hi sigui i que ha sortit ara al febrer i no se li ha donat 
l’espai necessari. Afegeix que, tal com ha dit el Sr. Gibert, la força que pot tenir l’ajuntament de 
Vacarisses respecte tot un estat no és la que els agradaria, però no per això deixaran de lluitar 
o debatre. A més si tots els ajuntaments debaten aquesta qüestió i units insten al govern per 
canviar aquesta llei és més probable que entre tots puguin fer alguna cosa. 
 
El Sr. Gibert pregunta si des del grup d’ERC a Madrid defensaran aquesta postura. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja s’està defensant aquesta postura des d’ERC, els Comuns i altres 
partits d’esquerres i tots aquells que s’hi vulguin sumar. 
 
Demana la paraula la Sra. Miranda per aclarir que ells no és que estiguin en contra d’una llei 
trans sinó que des del PSC volen que es treballi més àmpliament amb tot el col·lectiu lgtbi. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
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 Cs MOVEM PSC V x V U.I.PV. ERC 

A FAVOR X X   X X 

EN CONTRA        X    

ABSTENCIONS    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 22, DE FEBRER 2021, i L’ 1, 8 i 15 DE MARÇ 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 corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 44/2021, de 22/02/2021, al 74/2021, de 16/03/2021), (Medi 
Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 6/2021, de 23/02/2021, al 12/2021, del 17/03/2021), 
(Obres i Serveis, del 12/2021, de 22/02/2021, al 20/2021, de 16/03/2021), (Sanitat, Tinença 
Responsable i Benestar Animal, del 5/2021, de 22/02/2021, al 9/2021, de 5/03/2021), 
(Urbanisme, del 38/2021, de 22/02/2021, al 50/2021, de 15/03/2021), (Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Agrari i Indústria, del 2/2021, de 11/02/2021, al 3/2021, de 23/02/2021), 
(Esports, el 2/2021, de 1/03/2021), (Educació, el 4/2021, de 23/02/2021), (Acció Social, del 
7/2021, de 18/02/2021, al 12/2021, de 22/02/2021), (Participació Ciutadana i Transparència, 
l’1/2021, de 22/02/2021), (Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, del 3/2021, de 
4/03/2021, al 5/2021, de 4/03/2021), (Habitatge, de l’1/2021, de 22/02/2021, al 2/2021, de 
22/02/2021), (Joventut, l’1/2021, de 18/02/2021), (Polítiques de Gènere, l’1/2021, de 
23/02/2021). 
 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 

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

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 

 
 
3.4.- DONAR COMPTE DE LA SOL.LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DE 
RECURSOS DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2021, DEL PLA DE CONCERTACIÓ 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020-2023”. 

Es dona compte del següent: 
 
- Que per Decret de la regidora de Joventut núm. 1/2021, de 18 de febrer de 2021, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg 
de serveis 2021-2023, els següents recursos  
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- Que per Decret de la regidora de Polítiques de Gènere núm. 1/2021, de 23 de febrer de 
2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en 
el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents recursos  
 

 
- Que per Decret de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i 
Indústria núm. 3/2021, de 23 de febrer de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents 
recursos  
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut  

Oficina del Pla 
Jove 

Equipaments 
juvenils 
municipals 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, projectes 

i informes Pla d’usos   

Àrea de Cohesió 
social, Ciutadania 

i Benestar 

Servei de suport 
a programes 

socials 

Actuacions de 
prevenció i 
detecció 
d’addiccions 
en 
adolescents i 
joves 

Recurs 
material 

Realització de 
serveis i 
activitats 

Capacitació tècnica 
a professionals 
municipals en 

prevenció i detecció 
de l’ús problemàtic 

de pantalles en 
adolescents i joves 

  

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE 

DE 
RECURS 

ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea Cohesió 
Social 

Ciutadania i 
Benestar  

Oficina de les 
Dones i LGTBI 

Finançament en els 
àmbits d’igualtat de 
gènere i de la 
diversitat sexual, 
afectiva id e gènere 

 
 

Econòmic 

 
 

Ajut 
econòmic 

Suport econòmic 
per garantir la 
sostenibilitat de 
programes 
d’equitat de 
gènere) 

- 

Econòmic 
(S’atorga atenent 

a criteris de 
població i qualitat 

tècnica) 

Àrea Cohesió 
Social 

Ciutadania i 
Benestar  

Oficina de les 
Dones i LGTBI 

Finançament en 
l’abordatge de les 
violències masclistes 

 
 
Econòmic 

 
Ajut 

econòmic 

Suport econòmic a 
projectes, 
programes i 
serveis d’atenció a 
les violències 
masclistes 

- 

Econòmic 
(S’atorga atenent 

a criteris de 
població i qualitat 

tècnica) 

Àrea Cohesió 
Social 

Ciutadania i 
Benestar  

Oficina de les 
Dones i LGTBI 

Eines per a la 
planificació de 
polítiques d’igualtat i 
de la diversitat 
afectiva, sexual i de 
gènere 

 
 

Tècnic 

 
Redacció 
de plans 

projectes i 
informes 

Assessorament i 
acompanyament 
per a l'elaboració 
de projectes que 
potenciïn la 
incorporació de la 
perspectiva de 
gènere i LGTBI en 
les polítiques 
locals 

- - 

Àrea Cohesió 
Social 

Ciutadania i 
Benestar  

Oficina de les 
Dones i LGTBI 

Sensibilització envers 
les relacions 
igualitaries 

 
Material 

Realització 
de Serveis i 

Activitats 

Activitats de 
sensibilització 
orientades a 
fomentar la 
igualtat de gènere 

- - 

Àrea Cohesió 
Social 

Ciutadania i 
Benestar  

Oficina de les 
Dones i LGTBI 

 
Instal.lació temporal 
d’un Punt Lila 

Material Provisió de 
béns, 

equips i 
subministra

ments 

Disseny i 
implementació 
d’un Punt Lila 

- 
Supeditat al 

Protocol Procicat 
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- Que per Decret de la regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, núm. 1/2021, 
de 22 de febrer de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als 
recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents recursos  
 
 

 
 
 
 
 
- Que per Decret de la regidora de Turisme, Comerç i Consum, núm. 2/2021, de 23 de 
febrer de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents recursos. 
 
 
  
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/G

ERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE 

DE 
RECURS 

ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea desenv. 
Econòmic, Turisme i 

Comerç 

Oficina Tècnica 
d’Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

Informes 
estratègics de 

desenvolupament 
econòmic local 

Recurs 
tècnic 

Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Estudi de les 
necessitats 

formatives de les 
empreses de 
Vacarisses 

0€ 0€ 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea de 
Presidència 

Servei d’Agenda 
2030 i 

Participació 

 
Finançament en 
l’àmbit de la 
participació 
ciutadana 

 
Recurs 

econòmic 

 
Ajut 

econòmic 
Pressupostos 
participatius 
2020-2021 

15.355€ 8.905,90€ 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE 

DE 
RECURS 

ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea desenv. 
Econòmic, 
Turisme i 
Comerç 

Gerència de 
serveis de 

comerç 

Servei 
d’acompanyament 
d’ens locals i associació 
de comerciants i 
paradistes dels mercats 

Recurs 
material 

Realització 
de serveis i 

activitats 

Impuls i 
consolidació de 
l’Associació de 
comerciants de 

Vacarisses 

0€ 0€ 

Àrea desenv. 
Econòmic, 
Turisme i 
Comerç 

Gerència de 
serveis de 

comerç 

Grup d’interrelació per 
a la promoció de 
l’activitat comercials 

Recurs 
tècnic 

Adhesió a 
espais de 
trobada i 
treball en 

xarxa 

Sessions 
grupals entre 

personal tècnic 
de diferents 
ens locals 

0€ 0€ 

Àrea desenv. 
Econòmic, 
Turisme i 
Comerç 

Gerència de 
serveis de 

comerç 

Estudis del teixit 
comercial, mercats i 
fires locals 

Recurs 
tècnic 

Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Estudi per a la 
implantació 

d’un mercat de 
venda no 

sedentària a 
Vacarisses 

6000 € 4500 € 

Àrea desenv. 
Econòmic, 
Turisme i 
Comerç 

Oficina tècnica 
de turisme 

Creació i millora de 
productes turístics 

Recurs 
econòmic 

Prestació 
de serveis 
públics i 

garantia de 
la cohesió 

social 

Les Fonts de 
Vacarisses 

3000 € 3000 € 
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- Que per Decret de la regidora d’Acció Social, núm. 8/2021, de 22 de febrer de 2021, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg 
de serveis 2021-2023, els següents recursos  
 
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS TIPUS DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST AJUT 
SOL·LICITAT 

Cohesió social 
Ciutadania i 

Benestar  

Servei Suport de 
programes 

socials 

 
Arranjament 
d’habitatges 

 
Material 

 
Realització 
de Serveis i 

Activitats 

Serveis Socials 
d’atenció 

domiciliaria 
- - 

Cohesió Social 
Ciutadania i 

Benestar 

Servei Acció 
Social 

Auditories i 
Intervenció als 
habitatges en 
situació de pobresa 
energètica 

 
 

Material 

 
Realització 
de Serveis i 

Activitats 

Auditories 
energètiques i 

diagnòstic social a 
la llar 

- - 

Cohesió Social 
Ciutadania i 

Benestar 

Servei Acció 
social 

Eines del gestió del 
copagament dels 
serveis d’atenció 
domiciliaria 

 
 

Tècnic 

 
Desenvolupa

ment i 
manteniment 

d’eines 
informàtiques 

Desenvolupament i 
manteniment 

d’eines 
informàtiques 

- - 

Cohesió Social 
Ciutadania i 

Benestar 

Servei Acció 
social 

 
Finançament dels 
Serveis Socials 
Bàsics 

 
 

Econòmic 

 
 

Fons de 
prestació 

Finançament de la 
prestació dels 

Serveis Socials 
Bàsics de 

competència 
obligatòria 

- 

Econòmic 
(distribució 
econòmica 

per ràtio 
d’habitants) 

Cohesió Social 
Ciutadania i 

Benestar 

Servei Acció 
social 

Finançament de 
programes 
complementaris, 
actuacions de millora 
i digitalització dels 
serveis socials  

 
 

Econòmic 

 
 

Fons de 
prestació 

Finançament de 
programes 

complementaris, 
actuacions de 

millora i 
digitalització dels 
serveis socials 

- 
Aportació 

mínima 5.000 € 
per municipi 

 
 
- Que per Decret de l’Alcaldia, núm. 48/2021, de 25 de febrer de 2021, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023, els següents recursos  
 
 

 
- Que per Decret de l’Alcaldia, núm. 44/2021, de 22 de febrer de 2021, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023, els següents recursos  
 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea Innov., 
Gov. Locals i 
Cohesió Ter. 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

 
 
Suport en 
continuïtat en 
protecció de 
dades 
(SCPD) 

 
 
 

Recurs 
Tècnic 

 
 

Adhesió a 
espais de 
trobada i 
treball en 

xarxa 

L1. Assumpció, en 
continuïtat, de la figura del 
Delegat de Protecció de 

Dades (DPD). L’assistència 
incorpora, també, la 

realització de totes les 
actuacions necessàries per a 

l’adequació del Reglament 
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- Que per Decret del regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, núm. 
8/2021, de 1 de març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents recursos  
 
 

 
 
- Que per Decret del regidor d’Esports, núm. 2/2021, de 1 de març de 2021, es va resoldre 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
“Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023, els següents recursos  
 
 

ÀREA 
CORPOR

ATIVA 

UNITAT 
PRESTADOR
A/GERÈNCIA 

RECURS 
TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea de 
Cultura  

Oficina 
d’Estudis i 
Recursos 
Culturals 

Finançament 
de tallers i 
activitats 
formatives 
d'àmbit cultural 

 
 

Recurs 
econòmic 

 
 

Ajut 
econòmic 

Taller de 
gralla 

3.296€ 2.200€ 

Àrea de 
Cultura  

Oficina de 
Difusió 

Artística 

 
Festivals 
artístics 

 
Recurs 

econòmic 

 
Ajut 

econòmic 

Mostra de 
música d’arrel 

tradicional 
“Entreparcs” 

9.000€ 5.000€ 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/GE

RÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE 

DE 
RECURS 

ACTUACIÓ 
PRESSUPO

ST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea 
d’Infraestructures i 

Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció 

Municipal Incendis 
Forestals i 

Desenvolupament 
Agrari 

Prevenció incendis 
forestals: Obertura 

de franges/ 
parcel·les 

d’urbanitzacions i 
nuclis de població 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Obertura franja 
urbanització els 

Caus 
54.797’41€ 49.317’67€ 

Àrea 
d’Infraestructures i 

Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció 

Municipal Incendis 
Forestals i 

Desenvolupament 
Agrari 

Prevenció incendis 
forestals: Obertura 

de franges/ 
parcel·les 

d’urbanitzacions i 
nuclis de població 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic 

Obertura 
parcel·les de 

titularitat 
municipal  

urbanització 
Torreblanca II 

23.660’07€ 21.294’07€ 

Àrea 
d’Infraestructures i 

Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció 

Municipal Incendis 
Forestals i 

Desenvolupament 
Agrari 

Direcció facultativa 
d’obres de la 

infraestructura 
estratègica de 

prevenció 
d’incendis forestals 

Recurs 
material 

Gestió 
directa per 
encàrrec de 

l’ens 

DF i SS Obres 
PPI 2021 

- - 

Àrea 
d’Infraestructures i 

Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció 

Municipal Incendis 
Forestals i 

Desenvolupament 
Agrari 

Direcció facultativa 
d’obres de la 

infraestructura 
estratègica de 

prevenció 
d’incendis forestals 

Recurs 
material 

Gestió 
directa per 
encàrrec de 

l’ens 

DF i SS obres 
PPI 2022 

- - 

Àrea 
d’Infraestructures i 

Espais Naturals 

Oficina Tècnica 
Prevenció 

Municipal Incendis 
Forestals i 

Desenvolupament 
Agrari 

Prevenció incendis 
forestals: Projectes 
de franges/ 
parcel·les 
d’urbanitzacions i 
nuclis de població 

Recurs 
tècnic 

Redacció 
de plans, 
projectes i 
informes 

Redacció del 
projecte 

executiu de la 
franja i les 
parcel·les 

municipals del 
Nucli Urbà 

- - 
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- Que per Decret de la regidora d’Educació, núm. 4/2021, de 23 de febrer de 2021, es va 
resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg 
de serveis 2021-2023, els següents recursos  
 
 

 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

Beques 
esportives per 
nens en risc 
d’exclusió 
social 

 
Econòmic 

Ajuts a la 
practica 

esportiva dels 
col·lectius 

vulnerables 

21020 1.500 € 1.500 € 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

Oficina 
equipaments 

esportius 

 
Circuit de 
calestenia 

 
Econòmic 

Digitalització i 
condicionament 
d’equipament 

esportius 
21071 15.000 € 15.000 € 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

Dinamització 
de l’activitat 
física i esport 
local 

 
Econòmic 

Dinamització 
de l’activitat 

física i esport 
local 

21073 4.300 € 4.300 € 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

 
Esdeveniments 
esportius 

 
Econòmic 

Curses Festa 
Major i Cursa 

Campana 21099 12.000 € 6.000 € 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

 
Préstec de 
material 
esportiu 

 
Material 

Préstec de 
material 
esportiu 21226 - - 

Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut 

Oficina 
Activitats 

Esportives 

 
Trofeus i 
medalles 

 
Material 

Trofeus i 
medalles 

21297 - - 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
Joventut 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Escoles i Centres 
Educatius: 
finançament a 
escoles municipals 

Recurs 
econòmic 

Finançament 
Finançament 

Escola 
Municipal de 

Música 

275.000€ 75.000€ 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
Joventut 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Escoles i Centres 
Educatius: 
finançament a 
escoles municipals 

Recurs 
econòmic 

Finançament 

Finançament 
Aula d’Adults 

20.000€ 15.000€ 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
Joventut 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Noves oportunitats 
educatives 4.10: 
finançament de 
programes de 
transició educativa 

Recurs 
econòmic 

Finançament Finançament 
curs de 

preparació 
per l’accés a 

CFGM 

40.000€ 25.000€ 

Àrea 
d’Educació, 

Esports i 
Joventut 

Gerència de 
Serveis 

d’Educació 

Escoles i centres 
educatius: Gestió 
de serveis 
educatius i 
documents de 
centre 

Recurs 
tècnic 

Elaboració de 
documents: 
model de 

servei 

Escola de 
música i de 
les arts de 
Vacarisses 

- - 
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- Que per Decret de la regidora de Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, 
núm. 8/2021, de 26 de febrer de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de 
Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, 
els següents recursos 

 
 

 
 

- Que per Decret de la regidora d’Habitatge, núm. 1/2021, de 22 de febrer de 2021, 
es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents recursos 

 

 
- Que per Decret de la regidora d’Habitatge, núm. 2/2021, de 22 de febrer de 2021, 

es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents recursos 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Cohesió Social, 
ciutadania i 
Benestar 

Servei Salut 
Pública 

Activitats 
d’Educació 
per la Salut 

Recurs 
Material  

Xerrades i Tallers 
Escoles i Institut 

21009 - - 

Cohesió Social, 
ciutadania i 
Benestar 

Servei Salut 
Pública 

Animals de 
companyia 

Econòmic Recollida 
d’animals de 
companyia en via 
publica 

21025 1.000 € 1.000 € 

Cohesió Social, 
ciutadania i 
Benestar 

Servei Salut 
Pública 

Promoció de 
la Salut 

Econòmic Xerrades i Tallers 
Escoles i Institut 

21251 5.200 5.200 

Cohesió Social, 
ciutadania i 
Benestar 

Servei Salut 
Pública 

Protecció de 
la Salut 

Econòmic Control de 
plagues urbanes i 
Legionel·la 21254 6.386,38 6.386,38 

Cohesió Social, 
ciutadania i 
Benestar 

Servei Salut 
Pública 

Vigilància i 
control 
establiments 
Alimentaris 

Material Inspeccions bars 
i restaurants 

21299 - - 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA

/GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea 
d’Infraestructure

s i Espais 
Naturals   

Urbanisme i 
Habitatge 

 
Estratègies 
sectorials 
d’habitatge 

 
Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

 Estratègies per a la 
mobilització i 
intervenció 
d'habitatges 
desocupats i 
situacions anòmales 

  

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 
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- Que per Decret del regidor d’Innovació, Comunicació i Eficiència Energètica, núm. 
5/2021, de 4 de març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents 
recursos 

 
 
 

 
- Que per Decret del regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, núm. 

10/2021, de 4 de març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els 
següents recursos 

 

Àrea 
d’Infraestructures 
i Espais Naturals  

Urbanisme i 
Habitatge 

Programa 
d’actuació 
municipal 
d’habitatge 

 
Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Creació del programa 
d’actuació municipal 
d’habitatge 

  

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS 
DE 

RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
d’Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Medi Ambient: 
Educació ambiental 
per la transició 
energètica 

 
Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Campanyes 
50/50 per 
escoles 

_ _ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
d’Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Medi Ambient: 
Gestió de comunitats 
energètiques o 
mecanismes similars 
per la transició 
energètica 

 
Recurs 
tècnic 

 
Redacció de 

plans, 
projectes i 
informes 

Coberta pista 
can serra + 
bombes pous 

_ _ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Implantació d’accions 
sostenibles 

 
Recurs 

econòmic 

Ajut 
econòmic 

Aplicació 
telegestió , 

implantació TiC 
en edificis 
municipals 

10.000 € 10.000 € 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Planificació per a la 
transició energètica i 
el clima 

 
Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Estudi potencial 
FV  domèstic a 

Vacarisses 
 

_ _ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Promoció de la 
mobilitat sostenible 

 
Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Plans de 
desplaçament 

d’empresa 
(PDE, sols 

ajuntaments) 

_ _ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Promoció de mesures 
per a l’eficiència 
energètica, l’estalvi i 
les energies 
renovables 

 
Recurs 
tècnic 

 
Redacció de 

plans, 
projectes i 
informes 

Projectes 
executius de 

plantes 
fotovoltaiques 

per 
autoconsum en 
edificis públics 

locals 

_ _ 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 
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- Que per Decret del regidor d’Innovació, Comunicació i eficiència Energètica, núm. 
3/2021, de 4 de març de 2021, es va resoldre sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023, els següents 
recursos 

 
 

 
 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
  
El Sr. Alcalde informa que les dades de l’atur comencen a ser preocupants, aquest més ha 
pujat amb 29 persones i per tant ja son 428 les persones aturades a Vacarisses. 
 
També informa que han començat diverses petites obres que estaven pressupostades, com  

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
d’Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Medi Ambient: 
Activitats de 
sensibilització i 
educació 
ambiental 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
Econòmic Prevenció de 

residus plàstics 
d’un sol ús 

15.000€ 15.000€ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
d’Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Medi Ambient: 
Avaluació de la 
qualitat de les 
aigües 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Font de l’Orpina 
Font de Guinardeu 

_ _ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
d’Educació i 

Promoció 
Ambiental 

Medi Ambient: 
Desenvolupam
ent de 
projectes 
d’educació i 
sensibilització 
ambiental 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Pedagogia 
ciutadania educació 

ambiental  
_ _ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Gestió 
sostenible de la 
infraestructura 
verda/blava 
urbana 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Adequació d’espais 
per a refugi 

climàtic, increment 
del verd urbà i de la 

connectivitat 

- - 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Millora de la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l’economia 
circular 

Recurs 
econòmic 

Ajut 
econòmic Millora accés 

deixalleria, registre 
i traçabilitat 

economia circular 
 

5.000€ 5.000€ 

Àrea d’Acció 
Climàtica 

Oficina Tècnica 
de Canvi Climàtic 

i Sostenibilitat 

Medi Ambient: 
Suport a la 
gestió dels 
residus, la 
neteja viària i a 
l’economia 
circular 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, 

projectes i 
informes 

Deixalleria, 
adequació 

d’activitats a la 
reutilització 

_ _ 

ÀREA 
CORPORATIVA 

UNITAT 
PRESTADORA/

GERÈNCIA 
RECURS 

TIPUS DE 
RECURS 

 
CLASSE DE 

RECURS ACTUACIÓ PRESSUPOST 
AJUT 

SOL·LICITAT 

Àrea Innov., 
Gov. Locals i 
Cohesió Ter. 

Direcció de 
Serveis de 
Tecnologies i 
Sistemes 
Corporatius 

Solucions 
d'administ
ració 
digital 

Econòmic Redacció de 
plans, projectes 
i informes 

Manteniment del 
programari de 
gestió d'expedients 
electrònics 

9.082,85 € 6.000 € 
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les juntes de dilatació del pont del Ventaiol, la xarxa d’aigua del carrer Egara i l’asfaltat de 
carrers de Torreblanca I com el Manresa, Bages, Doctor Fleming, Vallès i Passeig d’Egara. 
 
Per altra banda explica que s’han demanat els ajuts de la Diputació, en son 56 de diferents 
àrees, alguns escara estan oberts, 21 dels quals econòmics per un total de 290.000 € 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui adreçant-se al Sr. Casas li demana si pot ampliar la informació que va 
donar fa uns mesos sobre la zona de calistènia. 
 
El Sr. Casas respon que tal com van informar ja tenen el lloc però han d’acabar d’ultimar el 
pressupost perquè hi havia alguna diferència important entre pressupostos, també perquè 
s’havien deixat de posar una part essencial de l’espai. Diu que ara estan esperant les 
rectificacions i a partir d’aquí ja faran el corresponent informe tècnic i expedient de contractació. 
 
La Sra. Muñoz pregunta quina previsió tenen per saber quina empresa ho farà i el lloc on 
s’instal·larà. 
 
El Sr. Casas respon que tan aviat com ho sàpiga ja l’informarà. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui per una banda pregunta quin tipus d’accions es prendran per 
pal·liar els episodis de pudors que segueixen tenint, si tenen novetats sobre les obres de La 
Creu i reparcel·lació del Ventaiol i sobre el pou de Torreblanca, perquè s’acosta l’estiu i els 
agradaria saber com està el tema. 
Per altra banda pregunta per l’obertura de l’oficina de Correus en dissabte que està tancada 
des de l’inici de la pandèmia. 
Per acabar, en relació a les petites obres que s’han començat a fer, diu que no han escoltat la 
reparació de les voreres de la zona escolar de Can Serra i han de tenir en compte que 
precisament ara és el moment quan més es transita i no quan acabi el curs escolar. 
 
El Sr. Alcalde respon que les voreres de Can Serra fa una setmana o 10 dies que es van 
reparar. 
En relació a l’oficina de Correus diu que ells ja hi han parlat i s’han queixat del mal servei que 
donen, tot i recordar que els treballadors que tenen actualment donen tot el que poden,  per 
tant el que caldria és reforçar el servei, sobretot en èpoques com les eleccions. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació al pou de Torreblanca II, explica que aquesta setmana va 
parlar amb Endesa, que son els que han de fer l’actuació per donar corrent a les bombes del 
pou, i li van dir que els falten algunes al·legacions per part de propietaris com ADIF, propietaris 
forestals, i van quedar que després de Setmana Santa es posarien en contacte amb l’empresa 
subcontractada que farà les obres per tal que els diguin la data de la connexió. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a les obres de la Creu i el Ventaiol, diu que estan 
igual. 
 
En relació a les pudors de l’abocador, el Sr. Casas explica que ja s’estan portant a terme els 
estudis per definir les partícules volàtils que estan respirant, i que aquesta propera setmana es 
signarà el conveni amb la UPC. Segueix dient que contínuament estan en contacte amb els 
gestors de l’abocador i del CTR i presenten les queixes corresponents i també a nivell intern 
miren de fer el que calgui per tal que aquestes pudors vagin cessant. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que s’han fet una sèrie d’accions, per exemple les basses 
s’han tapat i esperen tenir aviat el resultat dels estudis, però pel que sembla les pudors venen 
principalment del frontal de l’abocador, és a dir,  de les escombraries que s’estan abocant allà. 
Comenta que els divendres queda tot el frontal tapat per terra i els han demanat que ho tapin 
cada dia, però els han dit que tècnicament és impossible. També diu que gràcies a l’estudi que 
estan fent, no el de la UPC sinó l’altra, acabaran de definir quins son els possibles focus 
d’emissió, per tant hi segueixen treballant i estan en contacte permanent amb ells. 
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Torna a intervenir la Sra. Fuster qui en relació a Correus diu que evidentment ells no pensen 
que això sigui un problema dels treballadors sinó de la direcció de l’oficina de Correus o d’on 
correspongui,  si tenen previst obrir els dissabtes reforçant el nombre de treballadors. 
 
El Sr. Alcalde respon que si volen els traslladaran aquesta petició d’obrir els dissabtes, però 
que Correus no deixa de ser una empresa privada, tot i l’origen públic.  
 
La Sra. Fuster diu que és un servei prou rellevant, sobretot pel que a les notificacions, perquè 
la gent pugui tenir servei el dissabte. 
En relació a les pudors de l’abocador la Sra. Fuster diu que ja estaven informats de l’estudi i 
que ella es referia a que ERC en el seu moment, va dir que si les mesures que es fessin no 
eren fructíferes s’emprendrien tota una sèrie d’accions. Diu que ja pressuposen que en fan un 
seguiment, que estan en contacte i ressegueixen les queixes però pregunta si seguiran així o 
faran alguna cosa més seriosa per tal que se’ls escolti i es preguin mesures adients. 
 
En relació a Correus el Sr. Alcalde diu que li agafa el prec i que ja ho traslladaran. 
Pel que fa a l’abocador, diu que ja van dir que prendrien accions quan consideren que s’han de 
prendre doncs, evidentment, no voldrien que hi haguessin les pudors, però allà hi ha un 
abocador que emet pudors, per això han demanat mesures correctores i en seguiran 
demanant, però fer un pas mes actualment sense saber exactament quin és el focus concret de 
les pudors i amb aquests acords que han anat prenent tan amb la UTE com amb el Grup Hera i 
estan fent aquestes rectificacions que fa anys que demanaven i no ho havien fet.......... 
 
Intervé la Sra. Miranda qui té varies preguntes pel ple. 
Pregunta si es farà alguna acció per controlar la processionària i la vespa asiàtica. 
Per altra banda pregunta si s’ha solucionat el problema informàtic de la deixalleria que provoca 
que no es rebin les notificacions quan hi portes alguna cosa, 
També pregunta pel canvi de direcció de l’institut i pel funcionament del nou cap de la Brigada. 
Per acabar diu que volen saber si encara es fan proves PCR al Casal i durant quan temps 
s’estipula que s’hi puguin estar. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui, en resposta a la Sra. Miranda, diu que totes les consultes de 
Covid es mantenen al Casal de la Gent Gran i no tenen cap previsió , sinó que anirà en funció 
de l’evolució de la pandèmia. Explica que ara també s’està fent sevir per fer la vacunació però 
que quan valorin que ja es pot obrir el Casal i necessitin l’espai buscaran una altra ubicació, en 
principi serà quan hagi disminuït el risc de contagi i no hi hagi el volum de PCR i vacunació que 
hi ha ara. 
 
En relació a la direcció de l’institut, explica que des del Departament els han dit que fins el dia 1 
de juliol, que és quan el nou director pren el càrrec, no pot fer res, per tant és la direcció actual 
qui està preparant el curs vinent i qui farà el traspàs al juliol. 
 
Pel que fa a la deixalleria, el Sr. Casas explica que l’empresa que feia la gestió va fer 
suspensió de pagaments, però que des del Consorci juntament amb els altres municipis 
afectats  ja s’està treballant per resoldre-ho el més aviat possible. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui ,en relació a la vespa asiàtica,  agraeix la predisposició de l’ADF 
perquè son un exemple, diuen que sí a tot allò que els demanen, a més el tema de la vespa 
asiàtica va ser a proposta d’ells mateixos i des de l’ajuntament els han equipat. 
 
El Sr. Casas explica que van rebre l’equipament fa uns dies i se’ls va fer una formació per tal 
de poder fer les actuacions corresponents amb els nius del municipi. També diu que la gestió la 
farà l’ADF però el que son els avisos de qui trobi nius passaran per l’Oficina d’emergència 
climàtica i biodiversitat, igual que es farà amb el tema de la processionària, que aquest any les 
actuacions seran en espais públics com parcs i en determinats carrers però no en massa 
forestal perquè és impossible abastir tot el terme de Vacarisses. Igual que ha fet el Sr. Alcalde, 
el Sr. Casas agraeix molt la feina de l’ADF en totes aquestes iniciatives que s’han emprès. 
 
En relació al cap de la Brigada, el Sr. Casas diu que fa un parell de setmanes que s’ha 
incorporat i que ja comencen a veure canvis en el tema organitzatiu i, per tant, la valoració és 
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positiva. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que primer vol fer un seguit de preguntes sobre l’abocador, 
demana que li responguin i després ja farà la resta. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde el Sr. Serna li diu que li ha sorprès que li digués a la Sra. Fuster que 
hi tenen un abocador allà, doncs això ja ho saben ara i fa molts anys, però la resposta del Sr, 
Alcalde no és la mateixa la d’ara que la de quan ells governaven i això li estranya moltíssim. 
Segueix dient que estan patint episodis molt forts de pudors i pregunta què pensen fer, doncs 
almenys a la Carena estan molt cansats.  
Pregunta quina quantitat de tones ha entrat a l’abocador fins a dia d’avui i si tenen resposta a la 
queixa que el Sr. Alcalde mateix va fer al grup Hera el mes passat. 
També pregunta quantes queixes de veïns hi ha hagut aquest mes i si s’han efectuat les 
millores que es van dir que es farien per evitar el retorn de pudors. 
Adreçant-se al regidor de Medi Ambient i al Sr. Alcalde, els diu que han entrat en una estació 
calorosa i que no serà molt agradable viure al costat de l’abocador. 
Recorda al Sr. Alcalde que va prendre el compromís de fer una denúncia si la situació no 
millorava i ja li van dir que ells els recolzarien. 
Pregunta si el regidor de Medi Ambient ha començat a fer visites periòdiques tal i com van 
demanar en l’anterior ple doncs, segons li va dir el Sr. Alcalde a les comissions, el Sr. Casas no 
hi va assistir perquè estava efectuant una visita i, per tant, demanen informació d’aquesta 
visita. 
També els recorda que tenen una reunió pendent amb el tècnic de Medi Ambient per parlar de 
les al·legacions estimades per l’Ajuntament de Vacarisses en relació a la modificació 
substancial de l’autorització ambiental sotmesa a avaluació de l’impacte ambiental del dipòsit 
de Coll Cardús. 
Li diu al Sr. Alcalde que en l’anterior ple va dir que aquesta autorització ambiental feia dos anys 
que estava feta, però el 13 de desembre de 2019 l’enginyer municipal va emetre un informe 
demanant mesures correctores i pregunta que en saben d’aquestes mesures correctores. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a l’autorització ambiental, li diu al Sr. Serna que no ha 
entès la pregunta, doncs està aquesta autorització i tots els permisos donats per tornar a obrir  i 
fa gairebé des de l’1 d’octubre que l’abocador torna a funcionar. 
 
El Sr. Serna diu que si el Sr. Alcalde no ho entén és tan fàcil com convocar la reunió amb 
l’enginyer de Medi Ambient i li faran les preguntes directament a ell,  que segurament els les 
resoldrà. 
 
El Sr. Alcalde diu, igual que ja ha fet altres vegades, que el tècnic de Medi Ambient, igual que 
tots els tècnics, treballadors i treballadores de l’ajuntament, estan a la seva disposició, doncs 
son regidors i regidores igual que ells. 
Pel que fa a l’autorització ambiental torna a dir que no l’entén, que està feta des de fa dos anys. 
 
El Sr. Serna diu que el que ell vol saber és quines mesures s’han dut a terme, doncs a l’informe 
de l’enginyer està ben delimitat. 
 
El Sr. Alcalde respon que el que li està demanant son les mesures correctores que va demanar 
a l’informe perquè li donessin l’autorització mediambiental, i ells van presentar un altre informe 
amb totes les mesures adequades a les mesures correctores que els demanàvem i després es 
van aprovar per part de la Generalitat. 
 
El Sr. Serna pregunta quines s’han efectuat i quines estan pendents de fer. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell entén que les mesures correctores que es van demanar aleshores 
es van fer, perquè sinó no s’hagués donat l’autorització ambiental, doncs aquestes mesures 
eren perquè l’obertura de l’abocador fos el menys perjudicial possible pels veïns i veïnes de 
Vacarisses. 
 
El Sr. Serna diu que el que el Sr. Alcalde li està dient és que parli directament amb l’enginyer. 
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El Sr. Alcalde aclareix que el que ell li està dient és que si vol parlar amb l’enginyer pot fer-ho 
quan vulgui. 
El Sr. Serna respon que ja farà una instància. 
 
El Sr. Alcalde diu que no cal instància, sinó que ha de trucar a la secretaria d’alcaldia per 
concertar cita. 
En relació a la denúncia el Sr. Alcalde diu que ja li ha explicat a la Sra. Fuster, i del que ha dit 
de que hi ha un abocador és evident, perquè fa quaranta anys que hi és i que el pateixen tots i 
totes , i que només és una forma de parlar. 
Pel que fa a les tones diu que justament les va demanar ahir expressament i no li han passat, 
per tant no els hi pot dir. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació a les queixes d’aquest mes recollides a través de 
l’aplicatiu,  diu que son 29 concentrades sobretot en dos dies, el 16 i el 17 de març. 
De la visita que van fer a l’abocador el dimecres passat juntament amb el tècnic extern 
municipal van poder veure que tot el que és la bassa de lixiviats i on es fa l’osmosi, s’ha fet tot 
de nou s’han cobert les basses i, almenys en el moment que ell hi va anar, no feia cap pudor, i 
la maquinària de l’osmosi va al buit i per tant tampoc hi ha exposició de gasos que puguin fer 
pudor. Segueix dient que a la part del frontal, on estan abocant, les cel·les que hi ha obertes 
feien una certa pudor però no el que altres vegades han pogut patir. Explica que el dilluns al 
matí obren la cel.la amb la que estan treballant i la tornen a tancar el divendres al vespre, 
doncs els hi és molt complicat obrir i tancar cada dia,  i a més si es fes així s’allargaria el termini 
de tancament perquè es perden moltes hores. 
També explica que l’empresa vol seguir fent un seguit d’inversions en el control de les 
pressions que alguna vegada també pot comportar pudors i que en la propera comissió 
l’empresa ja els ho explicarà millor. 
 
Intervé el Sr. Serna qui pregunta per l’empresa que fa el manteniment dels parcs infantils. 
 
El Sr. Casas respon que no hi ha cap empresa contractada que faci el manteniment dels parcs 
infantils,  és una cosa que es fa des de la casa, només puntualment pot haver-hi alguna 
instal·lació d’algun equipament o alguna millora que ho faci alguna empresa. 
 
Per altra banda el Sr. Serna diu que s’han assabentat d’un abocament a la riera del Ventaiol 
procedent de la claveguera del Palà i pregunta en quina situació es troba. 
 
El Sr. Casas respon que els van avisar ahir mateix d’aquest abocament i s’hi van personar i es 
va poder comprovar. Explica que aquest matí hi ha anat l’inspector i que espera poder dir-los 
alguna cosa demà mateix. 
 
El Sr Serna demana com a prec que es canviï el mirall que hi ha just a l’entrada de l’estació de 
Can Serra,  doncs està en molt mal estat i fa un servei molt important. 
 
El Sr. Casas agraeix el prec i explica que justament avui en parlaven de fer canvis de miralls i 
justament aquest n’és un. 
 
Per altra banda el Sr. Serna pregunta si s’ha posat en marxa el pàrquing de l’escola. 
 
El Sr, Casas diu que aquesta setmana s’està acabant de pintar la senyalització de la planta 
baixa, que és on la pintura necessitava uns valors de temperatura i humitat constants, i espera 
que la propera setmana es pugui obrir. 
 
El Sr. Serna també pregunta per la situació de les obres de la cruïlla. 
 
El Sr. Casas respon que ahir, com cada dimecres, van fer visita d’obres i van comprovar que 
les obres estan dins del termini previst i no hi ha res destacable. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Salamé, li pregunta per la revisió 
dels llocs de treball. 
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El Sr. Salamé respon que tot just aquesta setmana van tenir la primera reunió en la que van 
posar les bases del procés amb els nous representants sindicals i assessors. 
El Sr. Serna també pregunta quan tenen previst donar les subvencions a les entitats i quin 
procediment pensen seguir. 
 
El Sr. Salamé respon si es refereix a totes les entitats o només a les associacions de veïns. 
 
El Sr. Serna respon que no sap com ho tenen previst. 
 
El Sr. Salamé explica que estan fent una ronda de reunions des de totes les regidories amb les 
entitats per veure, en primer lloc, com estan i com els ha afectat la pandèmia i si tenen intenció 
de fer alguna activitat. Segueix dient que a partir d’aquí les subvencions les definiran amb els 
resultats d’aquestes reunions, les apuraran més cap a l’estiu per adaptar-se més a la situació 
real que hi hagi en la època que es fan més activitats i faran una segona convocatòria per 
acabar d’ajustar activitats i segons la  situació del Covid. Afegeix que no seran per concurrència 
competitiva. 
 
El Sr. Serna respon que esperava una resposta més concreta però que ja li val. 
 
Per acabar el Sr. Serna diu que els van informar fa uns dies de que s’havia sancionat una 
treballadora amb una suspensió de feina i de sou per 14 dies per una falta lleu i volen deixar 
palès la seva queixa en defensa d’aquesta treballadora i de totes i tots els treballadors de 
l’ajuntament. Diu que és la primera vegada que es pren una decisió tan dràstica i creuen que 
amb una mica de ma esquerra i una bona dosi de bona voluntat s’hagués pogut evitar aquest 
desenllaç, doncs està segur que això només portarà problemes, tant a la treballadora com a 
l’ajuntament i, per tant,  demanen a l’equip de govern que s’ho repensin i canviïn de parer. 
 
En resposta al prec del Sr. Serna, el Sr. Salamé diu que no és cert que no hagin tingut ma 
esquerra. 
 
El Sr. Serna diu que ell no ha dit això, sinó que amb una mica de ma esquerra. 
 
El Sr. Salamé diu que amb això el que entén és que està dient que no n’han tingut de ma 
esquerra, afegeix que n’han tingut i molta, que ha estat un procés molt llarg i que incomplir 
unes normes tant clares com les que tenen ara mateix amb la pandèmia reiteradament creu 
que és una falta important i que calia prendre mesures, no pot concebre no prendre’n davant 
una cosa així. 
 
El Sr. Serna torna a dir que espera la bona voluntat de l’equip de govern. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que ells no haguessin tret mai aquest tema al ple, però 
que ja que el Sr. Serna ho ha fet, el que vol dir és que precisament si es pren aquesta 
determinació és per la defensa de tots els treballadors i treballadores. 
 
 
Intervé el Sr. Gibert qui vol fer incidència en una pregunta que va fer el ple passat sobre el 
concurs de neteja d’edificis i de la licitació del manteniment dels parcs, doncs el Sr. Alcalde li va 
dir que s’hi estava treballant, però els agradaria saber quina és la previsió per portar la licitació 
a aprovació. 
Per altra banda, en relació al pou de Torreblanca II, el Sr. Gibert diu que creu que fa més de 
dos anys que estan pendents d’això i son conscients de que hi pot haver problemes amb 
Endesa,  però tant de temps per aconseguir que els solucionin el tema els sembla molt greu, 
doncs tornen a estar a les portes de l’estiu i haurien de posar-hi fil a l’agulla i potser connectar 
un generador. En relació a això també diu que els carrers per on passen les canonades de la 
zona de la Carena Llarga que han de portar l’aigua d’aquest pou tenen algun punt en concret 
que s’està enfonsant, per tant els agradaria saber quines actuacions estan fent al respecte i 
sinó n’estan fent els agradaria que ho fessin. 
 
En relació a l’abocament de runes a l’Avinguda Muriel Casals, el Sr. Gibert diu que veuen que 
hi segueixen abocant i que un dia va veure que les havien buidat i pensava felicitar al Sr. 
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Alcalde per fer-los cas, però malauradament a l’endemà hi tornaven a abocar runes que, com ja 
va dir en l’anterior ple, no eren només de terres. Afegeix que les queixes que venen de 
l’oposició o almenys les de U.I.P.V no serveixen de res. 
 
Pel que fa a les obres de la cruïlla, el Sr. Gibert diu que té el privilegi de viure-hi just al davant i 
que sap que el regidor té visita d’obres cada setmana, però el que els preocupa son les 
entrades i sortides de gent de l’escola bressol, doncs hi ha una situació de perill important, 
passen per un pas de menys d’un metre pares i mares amb criatures i cotxets al costat de 
treballadors amb màquines pesades. Proposa que les obres s’aturin almenys durant les 
entrades i sortides, o almenys que durant les hores escolars no treballin en aquell sector. 
Afegeix que tampoc hi ha cap treballador que porti casc, en una obra important. 
També en relació a la cruïlla, el Sr. Gibert diu que quan els van plantejar aquest projecte el que 
no sabien és que es prohibiria l’entrada direcció al pàrquing i ara resulta que tots els cotxes que 
hagin de venir al centre hauran de passar tots pel carrer Montserrat, el que troben un 
despropòsit total i creuen que serà un impediment.  
El Sr. Gibert pregunta com giraran els autocars de línia, si tenen previst que girin al costat de la 
residència, al mig de la carretera. 
Afegeix que aquestes obres implicaran tot un seguit e canvis que aniran en detriment de la 
seguretat, tot i que sembla que aquest era el seu objectiu principal, per exemple quan els 
alumnes de les escoles vagin d’excursió, doncs els autocars no podran ni entrar a recollir els 
nens. 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que un empresari del polígon els hi ha dit que en tot el polígon 
no hi ha cap paperera i que ho ha demanat en varies instàncies fetes a l’ajuntament però no li 
han fet cas. Segueix dient que ells també creuen que son necessàries les papereres doncs es 
tracta d’una zona on hi van molts camioners i gent que ha de menjar i que no saben on llençar 
les deixalles. 
També pregunta si aquest any celebraran la Festa de la Vaca i, en el cas que la celebrin, amb 
quines mesures pensen fer-la. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació al pou de Torreblanca, respon que a ell també li 
agradaria que les coses anessin més ràpid, però les coses van com van, ells han fet tots el 
possible però no està a les seves mans. 
 
Intervé el Sr. Casas qui diu que només fa unes setmanes que van saber que Endesa tenia les 
autoritzacions i que l’última en arribar va ser la de ADIF que feia més d’un any que la 
perseguien. Per tant esperen que ara ja no tardin en fer la connexió però, tot i així, ara mateix a 
nivell de servei si no hi ha un canvi molt dràstic en la climatologia,els pous de Can Serra podran 
garantir el subministrament i, per descomptat, en el cas que no fos així ja han pensat en la 
instal·lació d’un grup electrogen. 
Pel que fa a l’acopi provisional de runes, respon que aquesta setmana han rebut la 
documentació que els van demanar i ja els la farà arribar, la declaració responsable per part de 
l’empresa per l’ús temporal de l’acopi, igual que els rebuts de les entregues a l’abocador 
conforme el que porten és runa neta. 
En relació a les obres de la cruïlla diu que el casc no és obligatori en el cas que no tinguin 
maquinaria a prop, i li demana al Sr. Gibert que s’hi fixi si és així o no. Pel que fa als dos carrils 
de pujada i baixada del carrer Salvador Badia explica que l’amplada que hi ha és per un sol 
sentit de direcció, per tant s’haurà de baixar pel carrer Montserrat i enllaçar amb el carrer 
Salvador Badia. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que hi ha un debat des de fa molts anys sobre la direcció del 
carrer Montserrat,  i el pla de Mobilitat els recorda que la millor opció és en el sentit contrari que 
té ara. Per tant, en funció de com vagi ara el trànsit ho tindran en consideració. Explica que els 
vehicles que surten de la Rectoria és millor que vagin amunt i no hagin de fer el gir i trobar-se 
amb la gent que baixa. Torna a dir que el Pla de Mobilitat diu que la millor opció és en sentit 
contrari, el que no vol dir que ho hagin de fer. 
 
El Sr. Gibert diu que no entraran a discutir si han de fer canvi de sentit o no, però el que els 
plantegen és que amb el projecte de la cruïlla han tret un carril a l’inici del carrer Salvador 
Badia, quan el més lògic és que la gent que ve al nucli pugui entrar directament des de la 
carretera d’Olesa i de la Bauma al pàrquing. Per tant, creuen que des d’on hi ha el pàrquing fins 
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a la carretera hauria de ser de doble sentit, aquest serà un dels inconvenients que portarà als 
veïns aquests obres. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell ja entén el que vol dir, però precisament una de les finalitats del 
projecte és guanyar espai per les persones, està pensat per poder aparcar tranquil·lament a un 
dels dos pàrquings, al de la rectoria o al nou, i guanyar espai i seguretat per les persones,  i per 
això s’han fet les voreres més amples. 
 
El Sr. Casas, igual que el Sr. Alcalde, respon que precisament es busca la pacificació de l’espai 
pels vianants. Adreçant-se al Sr.Gibert li diu que, pel que fa a la seguretat davant de les 
escoles, quan passen les famílies segons quina activitat a la obra ja no la fan precisament per 
això, i si la fan és perquè no comporta cap perill per les persones, però si fos el cas que no fos 
així ja parlaria amb el responsable de l’obra. 
 
En relació a la Festa de la Vaca el Sr. Alcalde respon que en les condicions que estan 
actualment, una festa que és fonamentalment de participació popular, no la poden plantejar tal 
com estava plantejada, és impossible fer l’aplec de la Vaca, la Baixada de la Vaca... no tindran 
els números de vacunació que s’esperaven. Avui mateix el govern espanyol ha dit que no 
arribaran les vacunes que estaven previstes per Catalunya. Per acabar diu que el que faran és 
plantejar-la d’una altra manera perquè no es pot perdre. 
 
Pel que fa a les papereres del polígon el Sr. Casas diu que ja té constància d’aquestes 
instàncies i que miraran quina solució poden donar-hi, però s’han de tenir present les intencions 
que hi pot haver darrera, o encara que no hi hagin, han d’evitar convertir un problema de la 
seva empresa en un problema general del polígon. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell ha parlat amb el gerent d’una de les empreses que del que es 
queixava és de la brutícia que hi ha per part d’alguns joves que van allà, amb els que ara hi 
estan treballant, doncs els sembla un bon lloc perquè hi estiguin, no molesten a ningú i els 
educadors estan fent un treball amb ells, però creu que no és ben bé el problema del que es 
queixava aquest altre empresari. 
 
El Sr. Gibert diu que això que diu també entra en el que ha dit ell, doncs si allà s’hi poden estar 
perquè no molesten, estaria bé posar-los papereres, però ell es referia per exemple als 
camioners que fan transport de mercaderies i mengen al camió i no tenen on llençar les seves 
bosses i llaunes. Afegeix que creu que només hi ha una paperera a la benzinera que sempre 
està plena, per tant no és tant demanar que se’n posin més. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde qui, en relació a l’esfondrament d’alguns carrers a la 
Carena Llarga, diu que agafa el prec i ja ho miraran. 
 
El Sr. Casas diu que ja en van parlar fa un parell de plens i que l’arquitecta municipal va parlar 
amb l’empresa que va fer les obres i amb l’enginyer,  i tenen pendent de fer una inspecció i 
valoració, i que tant aviat sàpiga alguna cosa més ja els informarà. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui, en relació als autocars de línia, diu que n’han de parlar per buscar 
una solució i que tan aviat com la tinguin ja els informarà. 
 
El Sr. Gibert diu que és molt important que s’ho mirin bé perquè la pacificació està molt bé, 
però no poden deixar enrere un servei com el transport, que ha de poder maniobrar de manera 
segura i tal com s’està fent ara no pot continuar. 
 
El Sr. Salame diu que tal i com ja els va dir a les comissions l’autocar girarà on ho està fent ara, 
a l’entrada del carrer del Serrat. Explica que avui ha tingut una reunió amb l’empresa i han 
parlat del tema i no els ha semblat que fos un lloc perillós ni que portés cap problema, només li 
han demanat que es podessin unes branques. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que ells no creuen que sigui de rebut que un transport públic haig de fer 
una maniobra perillosa enmig de la carretera. 
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El Sr. Salamé li pregunta al Sr. Gibert si la maniobra que feia abans l’autocar no li semblava 
perillosa. 
 
El Sr. Gibert respon que no, perquè feia la maniobra però tenia una part ample en la qual tenia 
una parada i tenia un angle important de gir, no és el mateix que girar en una carretera estreta. 
 
El Sr. Salamé diu que el Sr. Gibert mateix ha dit que era perillós per alguna maniobra de les 
maquines que fan les obres en un lloc on hi ha escoles,. Per acabar diu que li recull el prec i 
que, com ja li ha dit, justament avui n’han parlat amb l’empresa, igual que han parlat d’altres 
aspectes que podrien ser perillosos en el trajecte, com unes branques que fan que l’autocar 
s’enretiri... però justament el gir no l’han posat sobre de la taula com a perillós. 
 
El Sr. Gibert diu que estaria bé que la Policia fes un informe en aquest sentit, conforme aquesta 
maniobra compleix amb la seguretat que es mereix. 
 
Intervé el Sr. Boada per dir que es diuen unes coses i se’n fan unes altres. Explica que aquesta 
setmana s’han vacunat al dispensari els majors de 90 anys i allò era un desastre, es tracta de 
gent gran que molts van en cadires de rodes i no es podia ni aparcar, quan havien dit que per 
les vacunes ja es podria aparcar i l’excusa de que el formigó amb el fred no li va bé....., si fos 
així a Suïssa no podrien fer ni carreteres. Demana que hi estiguin a sobre. 
En relació al carrer Montserrat diu que ja es va fer una enquesta als veïns i hi van estar en 
contra, però a ells els es hi és igual. 
Pel que fa al pou de Torreblanca diu que és un tema de desídia i que el regidor hauria d’haver 
anat a Endesa perquè estan fent el ridícul. 
 
 
Essent les vint-i-una hores i vint-i-quatre minuts el senyor alcalde - president dona per 
finalitzada la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT,      EL SECRETARI, 
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