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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 29 
D’ABRIL DE 2021 
 

Vacarisses, a 29 d’abril de 2021, essent les 19:00 hores  del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb el resolt per Decret 
de l’Alcaldia núm. 296/2020, de 30 de setembre,  i a l’empara de l’article 46.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió ordinària del Consell Plenari 
Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a l'ordre del 
dia, en la qual hi participen els senyors: 

 

Presideix     
                                         
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  
   
Regidors 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Paola Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Maria Clara Fuster Ramón 
 
Excusa la seva absència Concepción Miranda Lora. 

 

No assisteix Estefanía Muñoz Ramírez 
 

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

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

 
O R D R E     D E L      D I A 

 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 
 
1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL DIA 25 DE 
MARÇ 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       

 



 

 

2 

 

 
1.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ACORDAR LA PERMANÈNCIA DE L’AJUNTAMENT 
DE VACARISSES EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 

En compliment del Decret 313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències per 
a la contractació dels subministraments dins l'Administració de la Generalitat, el 4 de febrer de 
1994, es va  constituir la Comissió Central de Subministraments. 
 
Aquesta regulació i les actualitzacions posteriors estableixen que els organismes autònoms i 
les restants entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, 
institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i 
altres administracions i entitats públiques ubicades al territori de Catalunya podrien adherir-se 
voluntàriament com a destinataris dels subministraments i serveis de referència objecte de 
contractació centralitzada, prèvia sol·licitud que hauria de ser acceptada per acord de la 
Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del corresponent conveni de 
col·laboració, on es fixarien les condicions de l'esmentada vinculació. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 29 de juliol de 2010, va acordar aprovar 
l’adhesió al sistema central d’adquisicions que gestiona la Comissió Central de 
Subministrament de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya i la minuta de conveni, el 
qual va ser formalitzat en data 25 d’octubre de 2010. 
 
Si bé les condicions generals dels convenis d’adhesió o participació en el Sistema central 
d’adquisicions s’han mantingut inalterables, el redactat concret ha anat evolucionat al llarg dels 
anys. En aquest sentit, convé harmonitzar i actualitzar el seu redactat. Altrament, la major part 
dels convenis  tenien una vigència inicial d’un any, prorrogable automàticament per períodes 
anuals. Es a dir que, a efectes pràctics, la seva vigència era indefinida. 
 
No obstant això, l’article 49 h 1r de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, disposa que Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior 
a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior i, l’apartat h 2n, que En 
qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants del 
conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció.  
 
Vista la necessitat d’adequar al temps present i a la normativa els convenis d’adhesió subscrits, 
el 24 de juliol de 2020, la Comissió Central de Subministraments va acordar autoritzar la 
Secretaria tècnica per a homogeneïtzar els convenis d’adhesió als Sistema central 
d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència establerta a la Llei 30/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com requerir a les entitats adherides per a 
que manifestessin la seva voluntat de permanència en el Sistema central d’adquisicions.  
 
Altrament, es va acordar ampliar l’abast de l’adhesió de les entitats ja adherides a la totalitat de 
categories de subministraments i de serveis, atès que el fet d’estar adherits al Sistema central 
d’adquisicions no implica l’ús de tots els seus acords marc, sinó en la mesura que les seves 
prestacions s’adeqüin a les nostres necessitats específiques. D’altra banda, assenyalar també 
que la nostra participació no exclou la participació en altres centrals de compra, per a diferents 
tipus de subministraments o serveis. 
 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 21 d’abril 
de 2021, va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
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A C O R D 

 
PRIMER.- Manifestar la voluntat de permanència en el Sistema central d’adquisicions que 
gestiona la Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Aprovar el text de conveni d’adhesió que consta a l’annex, el redactat del qual fou 
aprovat per la Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya, en sessió 
virtual del 24 de juliol de 2020. 
 
TERCER.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del precitat  conveni. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la Comissió Central de Subministraments del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Disposar que una vegada subscrit el conveni 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. 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I LA 
COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES 
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I 
SERVEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
REUNITS 
 
D'una part la senyora Mercè Corretja i Torrens, que intervé en la seva qualitat de presidenta de 
la Comissió Central de Subministraments, d’acord amb el previst al Decret 96/2001, de 20 de 
març (Modificat pel Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la 
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda), i està expressament facultada per a aquest acte per 
acord de la Comissió Central de Subministraments, pres el 14 de desembre de 2011, de 
delegació de competències (DOGC 6053, de 16 de gener de 2012). 
 
D'altra part el Sr. Antoni Masana i Ubach en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Vacarisses, 
actuant en la representació que li atribueix l’article 53 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. 
Expressament facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord del ple de data xxxx, i 
assistit pel secretari de l’ Entitat Sr.Joan Amengual i Tomé. 
 
 
 
EXPOSEN 
 
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments 
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 
 
2n Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis 
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de 
dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses 
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i 
entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a 
destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada 
per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser 



 

 

4 

 

acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització 
del corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada 
vinculació. 
 
3r Que l’Ajuntament de Vacarisses, a l’empara de l’acord de la Comissió Central de 
Subministraments, de data 24 de juliol de 2020, en que s’autoritza la Secretaria tècnica 
d’aquesta Comissió per a homogeneïtzar els convenis d’adhesió als Sistema central 
d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència establerta a la Llei 30/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses ha 
manifestat explícitament la seva voluntat de permanència al Sistema central d’adquisicions de 
béns i serveis de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l’abast de l’adhesió a totes 
les seves categories de subministraments i de serveis. D’aquest acte se’n donarà compte a la 
Comissió Central de Subministraments. 
 

 
CLÀUSULES 

 
 
1a OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals 
l’Ajuntament de Vacarisses s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la 
Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2a ÀMBIT SUBJECTIU 
 
El present Conveni es pot fer extensible, si s’escau, als organismes autònoms, entitats de dret 
públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local, 
prèvia ratificació i posterior comunicació de l’ens local a la Comissió Central de 
Subministraments i que es materialitzarà amb la signatura d’una addenda a aquest conveni 
 
 
3a DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que l’Ajuntament de Vacarisses, 
realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central 
de Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la contractació del sector 
públic i d’acord amb el què regulen els plecs de cada una de les licitacions. 
 
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho 
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les necessitats 
de l’Ajuntament de Vacarisses en expedients d’adquisició centralitzada. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió Central 
de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins del 
Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les previsions d’adquisicions 
futures. 
 
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a l’Ajuntament de Vacarisses l'accés a les 
aplicacions informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el compliment del conveni, 
així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió Central de 
Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis. 
 
 
3a COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES 
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L’Ajuntament de Vacarisses comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per 
permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els expedients 
d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències sorgides en la 
tramitació dels procediments de contractació de subministraments i serveis derivats d’aquest 
conveni. 
 
 
4a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES  
   
En el supòsit que l’Ajuntament de Vacarisses hagués d'exigir responsabilitats que comportessin 
fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors adjudicataris, comunicarà la 
incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la Comissió Central de Subministraments, 
als efectes oportuns. 
 
 
5a COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per dos 
representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a aquesta, i dos 
representants de l’Ajuntament de Vacarisses, designats per aquesta entitat, per tal de realitzar 
els seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que 
ofereixi la seva interpretació. 
 
 
6a JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Conveni 
seran de coneixement i competència de l’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
7a DURADA  
 
El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest 
document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, abans de 
la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys més, si bé 
qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb 
dos mesos d’antelació. 
 
 
8a RESOLUCIÓ 
 
Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu de les 
seves clàusules per alguna de les parts signants.  
 
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquests 
document. “ 
 
 
El Sr. Alcalde explica que es van donar les explicacions al respecte a les comissions 
informatives però dona la paraula a la Sra. Fuster per si vol fer alguna pregunta. 

La Sra. Fuster explica que es tracta de fer servir la central de compres i implica l’adaptació a la 
normativa pel període que els van dir de 4 anys, per tant hi votaran a favor. 

El Sr. Serna diu que tractant-se de la renovació d’un contracte anterior hi votaran a favor. 
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Intervé el Sr. Gibert qui explica que s’hi està treballant poc amb aquest sistema d’adquisicions 
perquè en tenen un altre, però si ha de servir per aconseguir millors preus també els sembla 
bé. 

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

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

A FAVOR  x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 
 
2.- SOBREVINGUTS . 
 
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 I 29 DE MARÇ 2021, I  EL 12 i 19 D’ABRIL DE 2021. 
 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades 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 75/2021, de 18/03/2021, al 104/2021, de 20/04/2021), 
(Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 13/2021, de 13/04/2021, al 14/2021, del 
13/04/2021), (Obres i Serveis, del 21/2021, de 18/03/2021, al 33/2021, de 20/04/2021), 
(Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, el 10/2021, de 6/04/2021), (Urbanisme, del 
51/2021, de 18/03/2021, al 73/2021, de 16/04/2021), (Esports, el 3/2021, de 25/03/2021),  
(Educació, del 5/2021, de 12/04/2021, al 7/2021, de 14/04/2021), (Acció Social, del 13/2021, de 
18/03/2021, al 24/2021, de 20/04/2021). 
 
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 DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.90/2021, DE 9 D’ABRIL, DE 
NOMENAMENT DE TITULAR I DE SUPLENT DE TITULAR DE LA SECRETARIA DEL 
JUTJAT DE PAU DE VACARISSES. 

Es dona compte del decret amb el text 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 



 

 

7 

 

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.  

L’article 2 determina que es l’òrgan competent qui li correspon de nomenar a la persona idònia 
que es farà càrrec de la secretaria del jutjat de pau.  

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 en la mateixa Ordre, en el seu article 5 determina que l’Ajuntament podrà acordar 
simultàniament al nomenament de la persona idònia titular, el nomenament de la persona 
idònia que la substitueixi quan es produeixi causa habilitant, i en el seu article 4, estableix els 
tràmits a seguir pels seus nomenaments. 

L’article 4 de la mateixa Odre determina els tràmits a seguir pel nomenament de la persona 
titular de la secretaria del Jutjat de Pau, així com el nomenament de la persona substituta. 

Atès que actualment la titular de la secretaria del jutjat de Pau és la senyora Esperanza 
Benavente Mediana i el substitut  de la titular es el senyor Jordi Sánchez Hurtado. 

Atès que es considera que per garantir el bon funcionament del servei convé fer un nou 
nomenament de la persona idònia per exercir les funcions de secretàri/a titular del jutjat de Pau 
de Vacarisses. 

Vist que el que s’ha considerat que el senyor Jordi Sánchez Hurtado, actual suplent de la 
secretària titular del Jutjat de Pau, és la persona idònia per exercir les funcions de titular, i la 
senyora Montserrat Sánchez López és la persona idònia per a exercir les funcions se suplent 
de titular de la secretaria del Jutjat de Pau. 

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.- Considerar el senyor Jordi Sánchez Hurtado com a persona idònia per exercir les 
funcions de titular de la secretaria del Jutjat de Pau de Vacarisses i la senyora Montserrat 
Sánchez López com a persona idònia per exercir les funcions de suplent del titular de la 
secretaria del Jutjat de Pau de Vacarisses. 
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SEGON.- Nomenar el senyor Jordi Sánchez Hurtado amb número de document d’identitat 
46568442C com a titular de la secretaria del Jutjat de Pau de Vacarisses a partir del dia 12 
d’abril de 2021. 

TERCER.-Nomenar la senyora Montserrat Sánchez López com a suplent de titular de la 
secretaria del Jutjat de Pau de Vacarisses a partir del dia 12 d’abril de 2021. 

QUART.- Trametre al Departament de Justícia la resolució del nou nomenament de la persona 
Titular del Jutjat de Pau, així com la persona idònia substituta de la titular del Jutjat de Pau de 
Vacarisses  

CINQUÈ.- Notificar el present acord a les persones interessades. 

SISÈ.-.Donar compte d’ aquest acord a la propera sessió plenària. 

 

3.5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA QUE S’HA 
TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA 
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 
15/2010, RELATIU AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021. 
 
En Santiago Codina i Alavedra i Na Eva Aguilera i Terrado , en compliment del que disposa 
l’article 4 del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre i als efectes establerts en els articles 194 i 
següents de la Llei 39/1988 de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals, emeten 
el següent informe en l’estricte ordre econòmic amb relació a: 
 
L’article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i les 
factures impagades amb una data d’antiguitat superior a 30 dies per l’any 2021. 
 
 

FETS 
 
El dia 6 de juliol de 2010, es va  publicar en el BOE la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, entrant en vigor el dia següent de la seva 
publicació, es a dir el dia 7 de juliol de 2010. L’objectiu últim de la Llei és la disminució dels 
terminis de pagament, i la lluita contra la morositat en les operacions comercials, dins les quals 
si troben les realitzades per les administracions públiques, (especialment les de capítol 2 i 6 del 
pressupost de despeses). 
 
Del text de la Llei  es dedueixen unes  obligacions de rendició d’ informació i dació de comptes 
per part de les administracions públiques entre les quals s’hi troba l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Articles 3 i  4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
- Article 200, i  Disposició Transitòria Vuitena  de la Llei  30/2007, de 30 d’ octubre, de 
Contractes del Sector Públic 
 
 

PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ 
 

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

1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 1er  trimestre de l’any 2021 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
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informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
Vacarisses, 15 de abril  de 2021 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Alcalde informa que aquest mes  l’atur ha baixat en 20 persones a Vacarisses però tot i 
així hi ha 408 persones aturades. 

Informa també de que s’ha fet la petició a la caixa de crèdit local per demanar els 120,000 € per 
elaborar el projecte del Ventaiol i que en uns 15 dies sabran el romanent del que es disposa 
per enguany. 

En relació a l’abocador diu que a la comissió de seguiment ja els informaran detalladament, 
però que ara els vol fer un avanç de varies coses. Per una banda explica que des del Consorci 
de Residus del Vallès els han informat que s’ha demanat una subvenció a l’Agència Catalana 
de Residus per fer millores al CTR, inversió que es fa per millorar els processos i recuperar 
més rebuig i també afectarà en millores en els focus d’emissions.  

Per altra banda diu que els han comunicat les tones que han entrat des de l’1 de setembre i 
son unes 80,000 aproximadament, i que van demanar actualització de les queixes que hi ha 
hagut fins el moment des de l’any passat i han estat 753, 186 de les quals son d’aquest any. 
Comenta que no es tracta de 753 queixes de diferents persones , sinó que varies persones han 
posat més d’una queixa. 

Pel que fa a les obres de pacificació de la cruïlla diu que segons els hi han dit estaran 
acabades en 15 dies i, per tant, van uns 15 dies avançats de termini. 

Informa també de que dilluns els faran arribar un informe de la cooperativa Cel Obert en relació 
al cens d’habitatges buits. 

Per acabar explica que el proper dilluns o dimarts tindran l’informe de l’estudi de la UPC que, 
tot i que serà provisional,  ja parlarà d’elements volàtils. 

 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Alcalde diu que la regidora de Ciutadans no aconsegueix entrar a la sessió segurament 
per falta de connexió i cedeix la paraula a la Sra. Fuster. 

La Sra. Fuster diu que ja saben que dilluns estan convidats a la comissió de seguiment del 
CTR i abocador,  però pregunta al Sr. Alcalde si els pot avançar quina previsió tenen per iniciar 
aquestes millores i de quin tipus seran. 

 
Per altra banda, en relació a la deixalleria, la Sra. Fuster diu que finalment s’ha fet l’arranjament 
de la recollida d’aigües i pregunta si tenen constància de que amb els darrers episodis de pluja 
hagi funcionat bé. Segueix dient que tot i aquest arranjament segueixen trobant una mancança 
en l’adequació i endreçament, doncs encara hi ha molts contenidors antics pel mig, hi ha una 
manca de retolació adequada, una manca de senyalització i,  l’espai de reutilització que estava 
personalitzat en un treballador ara no el tenen i és una llàstima,  perquè és un espai del que els 
veïns i veïnes en feien ús i encara s’hi interessen,  doncs és una part molt important de la 
reutilització. 
 
També relacionat amb medi ambient la Sra. Fuster pregunta quines franges de prevenció 
d’incendis tenen previst fer i quan les faran. 
En relació a l’espai Mimó pregunta si l’espai està tutelat i quina gestió s’està fent. 
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Segueix dient que l’espai exterior annex al camp de futbol és un espai caòtic i pregunta que 
pensen fer, doncs els van dir que hi havia la previsió de fer unes actuacions diferents a les 
inicialment previstes,  però no els han informat de quines actuacions seran. 
 
En matèria de mobilitat i en relació a les obres de la cruïlla diu que  la circulació de l’autobús, 
tal com ja havia apuntat algun partit polític,  és perillosa,  doncs hi ha cotxes als llindars de la 
carretera, el que dificulta el pas de l’autobús,  i a més la ruta culmina amb un gir a la mateixa 
carretera que també consideren perillós,  amb la dificultat afegida de que hi circulen vehicles i 
hi ha vehicles aparcats a la mateixa cantonada. 
 
Per acabar, en relació al Ventaiol, diu que aquesta fase d’estudi del projecte ja fa temps que hi 
era. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que es tracta de fer el projecte, no l’estudi. 
 
La Sra. Fuster pregunta per la urbanització de La Creu, doncs un any i mig després de les 
al·legacions segueixen sense saber-ne res. 
 
El Sr. Alcalde diu que les millores del CTR s’explicaran dilluns a la comissió de seguiment de 
l’abocador, és un dels punts de l’ordre del dia. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a les obres de la deixalleria,  diu que en principi han anat bé, 
que després de la tempesta del migdia no sap si ha funcionat, però com que no l’han avisat 
entén que la cosa ha anat bé. Tot i així diu que demà sabrà si ha anat del tot bé. 
Pel que fa als contenidors apilats diu que hi estan treballant per treure’ls, tant els metàl·lics com 
els de plàstic, i esperen deixar-ho net en unes setmanes. De la senyalització diu que la 
setmana passada els tècnics van anar-hi per concretar la millora,  i de l’espai de reutilització diu 
que estan esperant a que els acabin l’informe per fer la modificació de contracte amb l’empresa 
gestora per tal de poder fer les modificacions corresponents i que hi pugui haver una persona. 
Afegeix que amb el tema de la covid i al tractar-se d’un espai tancats tampoc es podia fer gran 
cosa. 
 
En relació a les franges explica que, com moltes altres coses, depenen de subvencions de la 
Generalitat o de Diputació, però en principi està previst fer Els Caus, Torreblanca II, La Coma i 
la Farinera. A més estan pendents d’una subvenció de la Generalitat per portar a terme Colònia 
Gall, Ca L’Oliva, Pou Gran i La Creu. 
Segueix dient que aquest any es vol actualitzar el projecte del nucli, que és molt antic , per tal 
de poder realitzar-lo el 2022. 
 
Pel que fa al Mas Mimó diu que a la casa dels masovers s’està acabant de fer el projecte per 
solucionar les goteres i aixecar una mica el sostre per poder habilitar la part superior , i diu 
també que encara estan a l’espera de l’informe que els ha de fer arribar la Pedrera. 
 
En relació al camp de futbol explica que es va fer la primera part del mur, que la van avançar 
degut a que es necessitava per a fer la instal·lació de la caldera de biomassa i així aprofitar la 
subvenció que tenien al respecte i properament s’informarà per poder fer la segona fase del 
mur. 
 
Pel que fa a la urbanització de La Creu, diu que la previsió que tenen és que abans de l’estiu 
puguin tirar endavant, almenys fer les notificacions als veïns i veïnes per poder tirar endavant el 
projecte. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui, en relació a l’autobús diu que, tal com va explicar a comissions, estan 
mirant de millorar aquest canvi de sentit que en principi serà al cementiri, doncs tot i que li va 
dir que al Serrat no era el millor lloc, fins ara havia estat girant davant del Cuc, lloc de pas de 
criatures i, per tant, s’ha de trobar un lloc on es pugui fer bé la maniobra per sempre. 
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Torna a prendre la paraula la Sra. Fuster qui diu que no li han respost en el que es pensa fer 
amb l’espai al costat del camp de futbol, amb la terra i els barracons, si es pensa arranjar, i per 
altra banda si es faran vestidors o pistes. 
Pel que fa a l’autobús, la Sra. Fuster diu que quan girava al Cuc no tenia res a veure amb el 
Serrat, doncs el lloc estava senyalitzat i hi havia un espai acotat per l’autobús, cosa que ara no 
hi és, sinó que ara es fa a la mateixa carretera. 
 
 
Essent les 19 hores i catorze minuts s’incorpora a la sessió la Sra. Muñoz. 
El Sr. Alcalde li cedeix la paraula a la Sra. Muñoz. qui diu que no té cap pregunta a fer. 
 
Intervé el Sr. Serna qui ,per començar, pregunta pel personal de la brigada. Després, en relació 
a La Creu, pregunta si s’han resolt les al·legacions,  doncs no n’estan informats. 
 
Per altra banda el Sr. Serna vol agrair el canvi del mirall de l’estació de Can Serra i la 
convocatòria de la comissió de seguiment de l’abocador,  i esperen que aquesta vegada pugui 
assistir el Sr. Griñó, doncs els agradaria preguntar-li directament algunes qüestions de 
l’abocador. 
 
El Sr. Serna diu que van tenir reunió telemàtica amb el tècnic de Medi Ambient i que el va 
informar de tot el que li va demanar, però de la pregunta en concret sobre les actuacions de la 
seva proposta li va dir que s’ho havia de mirar detingudament, però que tenia clar que hi havia 
moltes coses que no s’havien executat, però volia tenir al davant la certificació del que s’ha fet i 
del que no, i per tant van quedar que farien una altra reunió. 
 
En relació al consell de seguiment de l’abocador el Sr. Alcalde respon que ell ha tornat a 
convocar al Sr. Griñó  però no creu que vingui doncs, últimament està delegant tots els temes 
de representativitat en la Sra. Mariona Pascual. Afegeix que també està convocat el Sr. Josep 
Maria Tost, igual que totes les persones, associacions i partits polítics que en formen part. 
 
Pel que fa als treballadors de la brigada el Sr. Alcalde diu que encara hi ha dos treballadors 
afectats per la Covid i que ja han recuperat els altres dos. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a La Creu, diu que intentaran fer l’aprovació inicial entre 
maig i juny per fer posteriorment l’enviament d’al·legacions a veïns i veïnes i, posteriorment, 
poder reunir-nos per parlar del que han de fer. 
 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Serna si ja li han respost tot, i el  Sr. Serna respon que sí però 
demana al Sr. Casas que li torni a repetir quines franges faran. 
 
El Sr.Casas diu que es faran les franges dels Caus, Torreblanca II, la Coma, la Farinera, el Pou 
Gran, Ca l’Oliva, la Creu i Colònia Gall, i tal com ha dit abans intentaran fer el projecte del nucli 
per executar-la l’any vinent. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se a la regidora de Comerç, li diu que tenen 
constància de que fa temps una persona va presentar una instància per demanar poder posar 
una parada de fruita a la plaça Joan Bayà  i sembla que no ha rebut cap resposta. Per tant 
volen saber perquè no li han contestat i quina és la voluntat de l’ajuntament. 
 
Per altra banda, sobre l’arranjament dels carrers Vallès i Manresa, diu que creuen que no 
s’està fent gaire bona feina doncs s’està rascant el bony i asfaltant i,  si no es treu l’arrel, en 4 
dies tornaran a tenir l’asfalt rebentat, i pregunta perquè ho estan fent així. 
 
Sobre la pacificació de la cruïlla diu que celebren que s’acabi l’obra en 15 dies, però tenen 
dubtes del projecte perquè sempre els van dir que hi hauria la parada de l’autobús a 
l’eixamplament al costat de la Fabrica, com sempre, però ara han vist que això ha desaparegut 
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i pregunta perquè es va fer com un queixal de 4 metres que ara s’ha pavimentat,  doncs això de 
rebentar i després pavimentar ho han fet varies vegades i dona la impressió d’una certa 
improvisació. També en relació amb les obres de la cruïlla diu que l’autobús de la tarda ja no 
arriba a girar al carrer del Serrat, sinó que ho fa a la carretera on s’acaba el carrer del Pou, en 
plena corba, un lloc encara amb més risc que al Serrat. Afegeix que troben bé que aquest 
projecte afavoreixi la seguretat dels vianants però no troben bé que a conseqüència d’aquest 
projecte tinguin problemes de mobilitat amb un autobús en el que viatgen persones i que posa 
en risc als que van en cotxe, als vianants i als ocupants de l’autobús. Pregunta si la Policia ha 
autoritzat aquesta maniobra i els recorda que ja va demanar un informe de la Policia del punt 
de la carretera, cruïlla amb el carrer del Serrat, i encara no els l’han donat. 
El Sr. Gibert segueix dient que a més de tot això ara tenen un problema amb els centres 
escolars, perquè quan hi havia excursions els autocars paraven on ara s’ha fet la pacificació i 
ara no es podrà fer. Per tant creuen que els que van redactar el projecte des d’una oficina de 
Barcelona poc van tenir això en compte, el que és greu, però adreçant-se a l’equip de govern 
els pregunta si ells no ho podien haver previst, que els autocars de línia no podrien girar, 
perquè es va treure la parada que estava projectada,  i es va treure sense informar-los, és per 
tot això que des d’U.I.P.V. tenen molt malestar per tot plegat, i creuen que s’haurien de 
replantejar molt seriosament que el carrer Salvador Badia segueixi sent de doble sentit i deixar 
de fer passar tota la circulació pel carrer Montserrat, en contra del que voldrien tots els veïns 
del carrer.  
El Sr. Gibert pregunta que pensen fer amb els cotxes que aparquen sobre de la vorera de la 
carretera d’Olesa, doncs ells creuen que ara que hi ha un pàrquing els haurien de fer aparcar 
allà. 
Per altra banda explica que el pàrquing està sent un punt de trobada de joves que circulen per 
allà amb patinets, bicicletes i, fins i tot, algun cotxe fent trombus. Per tant demana que prenguin 
mesures, doncs pot suposar un problema de seguretat. 
 
En relació al projecte d’urbanització de La Creu pregunta si tenen constància de si les 
al·legacions poden comportar un augment dels costos pels veïns degut a un augment del 
pressupost. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui, en resposta al Sr. Gibert, diu que el pàrquing està sent un 
èxit,   que els problemes amb alguns joves no els tenen només al pàrquing i ja s’hi està actuant 
a nivell d’educadors i de Policia. Afegeix que molta gent els ha felicitat per la iniciativa del 
pàrquing i també pel carrer Montserrat, doncs precisament qui demana aquesta actuació son 
els mateixos veïns, igual que passa amb la pacificació. Afegeix que el problema de l’autobús 
l’estan magnificant doncs girarà al cementiri i la parada la posen 100 metres més amunt. Pel 
que fa als cotxes que aparquen a la vorera diu que creu que va ser U.I.P.V. qui va deixar que 
els cotxes hi aparquessin, però de totes maneres diu que recull la petició d’U.I.P.V. de que no 
es deixi aparcar en tota la vorera de la carretera d’Olesa i ho estudiaran. 
Segueix dient que quan es fan obres tot es veu malament però, un cop acabades, seran un 
encert. Explica que la regidora d’U.I.P.V. va estar a la comissió de mobilitat i per tant sabrà que 
el director va començar el seu discurs agraint que s’hagi fet això, doncs era una demanda que 
venia de feia temps, les escoles han de ser llocs segurs, i això s’està fent aquí, a Barcelona, 
Terrassa i molts d’altres llocs, no només donar seguretat a les escoles sinó també al CAP, 
Casal d’Avis, Escola Bressol, La Fàbrica ...El Sr. Alcalde diu que la millora és evident perquè 
pacifica i dona prioritat als vianants, que ha sorgit un problema amb l’autobús i amb les escoles 
però es va resoldre a la comissió de mobilitat i, amb el que van estar tots d’acord és que, el que 
realment era un perill, era que autobusos de 55 places i a vegades 70 aculessin i tiressin marxa 
enrere en un carrer mentre hi havia nens circulant pel darrere, i que giressin a la zona de 
l’escola bressol i Casal d’Avis. 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui, en relació a la persona que va sol·licitar posar una parada de 
fruita, diu que la tècnica de comerç hi ha parlat més d’una vegada, per tant entén que està 
respost, a no ser que estiguin parlant d’una altra persona. Explica que, en el moment que va 
demanar posar la parada, hi havia molts casos de Covid i es va decidir, per prudència, no fer-
ho i ara, el que estan fent és mirar com es podria regular, doncs fins ara el que es feia és 
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demanar ocupació de via pública i prou, però han tingut varies demandes de diferents zones 
del municipi i s’estan assessorant amb quin criteri i quines parades poden autoritzar,i fins que 
no ho decideixin no ho autoritzaran. 
 
El Sr. Gibert diu que potser estan parlant d’una altra persona perquè a ells els han dit que no 
han obtingut resposta. Afegeix que mentre que ho regulen els vilatans no podran tenir aquest 
servei de venda de fruita. 
 
La Sra. Serra respon que aquest servei està cobert, que no estan parlant de que no tinguin 
fruita al poble. 
 
El Sr. Gibert diu que a tots els pobles tenen el seu mercat, sense anar més lluny els dimecres 
Castellbell fa goig, hi ha molta gent que hi va a comprar i pregunta perquè no el poden tenir a 
Vacarisses, els demana que posin voluntat i que la gent pugui posar parades a Vacarisses. 
 
La Sra. Serra respon que aquest servei ja hi és i ho autoritzaran quan estigui regulat, que fins 
ara no ho estava. 
 
Intervé el Sr. Casas qui, en relació a l’actuació als carrers Vallès i Manresa, diu que és cert que 
en algun punt els han comunicat que sembla ser que només es va fer el rebaix. Diu que les 
obres s’han fet als carrers Vallès, Manresa, Bages i Coll Cardús, i el que es va fer va ser treure 
arrels i asfaltar, però si en algun punt no va ser així no ho sap, perquè no hi va ser allà 
presencialment durant totes les obres. 
Pel que fa a les al·legacions de La Creu, diu que fins que no estiguin resoltes no li podran 
respondre. 
 
El Sr. Gibert diu que no li han dit res de l’informe de la Policia. 
 
El Sr. Alcalde diu que si volen ja els el demanaran, però que no tenen constància de que es 
girés al carrer del Pou,  i ara anirà a girar al cementiri. Per tant, no creu que hagin de demanar 
l’informe per una setmana que girarà al carrer del Serrat. 
 
El Sr. Gibert diu que aquest informe el va demanar el ple passat, per tant veu que no li han fet 
cas. 
 
El Sr. Alcalde respon que és cert que no està fet, i torna a dir que creu que no cal fer-lo per una 
cosa que d’aquí a una setmana no es farà. 
 
El Sr. Gibert diu que el va demanar per seguretat. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que el gir es farà al cementiri i creuen que allà serà el lloc definitiu i 
que, per tant ,si vol pot demanar un informe d’allà. 
 
El Sr. Gibert diu que el que demana és que fins que no giri al cementiri vagi la Policia a 
controlar on fa el gir, perquè és un lloc molt perillós. 
També diu que no li han dit res del canvi del projecte de la pacificació. 
 
El Sr. Alcalde respon que han anat sorgint coses, per exemple ara aprofitant que s’havia obert 
el carrer de la Torrota s’aprofitarà per soterrar la línia, fer-la pujar per les parets i treure aquell 
pal del mig. 
 
El Sr. Gibert pregunta perquè es va treure la parada de l’autobús. 
 
El Sr. Alcalde respon que on pararà ara és millor que allà i ja ho van explicar a la comissió de 
mobilitat, on hi tenen una representant. 
 
Intervé la Sra. Moreno qui diu que ella és representant d’U.I.P.V. al  Consell Escolar Municipal, 
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però que va ser en el darrer ple on els van preguntar per aquest canvi d’ubicació de la parada 
de l’autobús. Explica que el que els van dir és que pararia davant del Cuc i davant del Xavi, 
però no recorda si va ser ella o la Sra. Moral que van dir que tenien una parada a la piscina i 
que es podia aprofitar. 
 
El Sr. Alcalde respon que és cert que això ja s’havia informat i que a la comissió de mobilitat va 
ser precisament la Sra. Moreno qui va proposar que l’autobús s’aturés davant de la piscina. 
 
El Sr. Gibert insisteix que hi ha hagut una modificació del projecte i no els ho havien explicat, 
almenys ell se’n acaba d’assabentar. Segueix dient que ell no parla de mobilitat, sinó del 
projecte que els van explicar en el seu moment, en el que hi havia una parada d’autobús 
davant del magatzem de la Brigada. 
 
El Sr. Alcalde respon que la Sra. Moreno ja ha dit que sí que ho sabia. 
 
Adreçant-se al Sr. Alcalde el Sr. Gibert diu que sempre fan les coses a la seva manera, sense 
explicar res, tal com els va dir el Sr. Boada, i han fet el mateix amb el carrer Montserrat. 
 
Demana la paraula el Sr. Boada qui diu que el dia que es va explicar el projecte de Diputació es 
va dir que l’autobús giraria aquí i que la parada també seria on estaven les moreres i, així es va 
fer,  però de cop i volta es va modificar perquè algú ho va decidir, i això és el que es ha 
estranyat. Afegeix que aquesta zona per girar, a banda del autobús també podria ser 
necessària en algun altre moment per emergències o per un camió, per exemple, i més tenint 
en compte els diners que han costat les obres, en un espai que ja funcionava i tenint altres 
zones de Vacarisses més degradades. 
 
Per altra banda, el Sr. Boada demana al Sr. Alcalde que aclareixi el que ha dit als informes de 
presidència sobre unes 80.000 tones que havien entrat no saben on. 
 
El Sr. Alcalde explica que un dels compromisos que van adquirir amb Prou Pudors va ser donar 
a cada ple les tones que havien entrat des de l’1 de setembre de 202 i, , per tant, informa que 
des d’aquesta data i fins a la setmana passada van entrar 80.000 tones. 
 
El Sr. Boada pregunta si el CTR pot demanar subvencions. 
 
El Sr. Alcalde respon que ell entén que el CTR és propietat del Consorci, per tant propietat dels 
ajuntaments consorciats. 
 
El Sr. Boada pregunta si per exemple el filtre verd el va pagar el Consorci. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que ho va pagar la UTE, i afegeix que dilluns ja els ho aclariran 
tot, doncs el Consorci ho demana com a entitat pública i com a propietari de la instal·lació, però 
qui ho està explotant és la UTE. 
 
El Sr. Boada pregunta si assistirà el Sr. Tost. 
 
El Sr. Alcalde respon que està convocat. 
 
El Sr. Boada pregunta si sempre ha estat convocat. 
 
El Sr. Alcalde respon que no, que se’ls va demanar que el convoquessin des de la ultima 
convocatòria,  igual que al Sr. Griñó. 
 
El Sr. Boada demana que les reunions es facin a les sis de la tarda. 
 
El Sr. Alcalde respon que pensava que s’havia convocat a la mateixa hora de sempre i que ara 
li confirmen que ha estat així. 
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El Sr. Boada demana que es tingui en compte per la propera convocatòria. 
 
Demana la paraula la Sra. Moreno qui aclareix que ella es va assabentar del canvi de parada a 
la comissió de Mobilitat, que va ser una altra modificació la que es va comentar abans, per tant 
no ho han pogut saber abans, i demana que si algun partit ho sabia d’abans que ho faci saber. 
També explica que els directors de les escoles estaven a favor de la pacificació, però veien un 
inconvenient, el tema dels autocars,  perquè hi ha famílies preocupades per haver d’anar al 
poliesportiu, creuar a mig carrer... 
 
La Sra. Moreno fa un prec per demanar que les xerrades que s’estan fent adreçades a famílies 
es pengin a la web de l’ajuntament o de la biblioteca per totes aquelles famílies que per horaris 
no hi poden assistir. 
 
Per acabar la Sra. Moreno pregunta si s’han mirat l’asfalt de Carena Llarga des de que van fer 
les canalitzacions, doncs creu que encara estan a temps de reclamar a l’empresa que ho 
arreglin. 
 
El Sr. Alcalde li pregunta a quin carrer en concret es refereix. 
 
La Sra. Moreno respon que al carrer Alzina del Boixadell hi ha tota la corba enfonsada a la 
franja on van fer l’actuació. 
 
El Sr. Serna corrobora que això és així, que tot el carrer Alzina del Boixadell i la pujada de 
davant de casa seva, tot el que va sortir de la vorera està enfonsat tal com ells havien previst, i 
la sort és que no tota la canonada es va fer d’aquesta manera. 
 
Demana la paraula el Sr. Salamé doncs, atès que li han donat tantes voltes al tema de la 
parada de l’autobús, ha consultat la comissió informativa de Serveis Territorials del mes de 
març, prèvia al ple de març, on es va explicar el canvi que es feia de la parada de l’autobús, 
que només cal consultar l’acta i veuran que els ho van explicar fa un mes i mig. 
 
La Sra. Moral respon al prec de la Sra, Moreno per dir-li que s’ho platejaran, tant ella com la 
Sra. Carbó, i consultaran als professionals que fan les xerrades si es poden penjar o no, i ja els 
informaran de la decisió que prenguin. 
 
 
Essent les vint hores i quinze minuts el senyor alcalde - president dona per finalitzada la sessió 
de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT,      EL SECRETARI, 
 
 
        Antoni Masana i Ubach               Joan Amengual i Tomé 
 

 


