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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30 
DE SETEMBRE DE 2021 
 
Vacarisses, a 30 de setembre 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 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 
1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE 
JULIOL DE 2021. 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
SUPLEMENTS DE CREDITS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA . 

Resultant que, mitjançant providència de l’Alcaldia s'ha incoat expedient de modificació del 
pressupost mitjançant suplements de crèdits finançats amb el romanent líquid de tresoreria per 
a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 tenint en 
compte la suspensió de les regles fiscals. 
 
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències 
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen 
o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins 
l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament. 
 
Vists l'informe emès per la Intervenció Municipal sobre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i regla de despesa, i sobre la possibilitat d'utilització del citat romanent de 
tresoreria per a despeses generals que consten en l'expedient i tenint en compte la suspensió 
de les regles fiscals acordada per l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, 
presentat al Congrés dels Diputats el 13 d'octubre de 2020 per a la seva autorització, i aprovat 
per aquesta Càmera en sessió de 20 d'octubre de 2020. 
 
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i l'esmentat 
article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos. 
 
Resultant que s'ha emès informe per la Secretaria Municipal. 
 
En virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, 
reunida en sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2021, al Ple de l’Ajuntament proposo 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements de 
crèdits finançats amb el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el resum de la qual 
és el següent: 

PROG. ECONOM. DESCRIPCIÓ Crèdits Inicials 
Mod. que es 

proposa 
Crèdits 
finals 

161 21300 
Reparació manteniment i conserv. Maquinaria, 
instal.l i util. 47.669,24 € 8.000,00 € 55.669,24 € 

161 62300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge 237.429,33 € 10.000,00 € 247.429,33 € 

1532 21000 Infraestructura i béns naturals 154.050,37 € 20.000,00 € 174.050,37 € 

1532 60100 Inversió nova en infraestructuctures 313.211,09 € 20.000,00 € 333.211,09 € 

342 62200 Edificis i altres construccions 201.170,08 € 8.000,00 € 209.170,08 € 

342 62300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge 14.859,19 € 5.000,00 € 19.859,19 € 

920 21600 
Manteniment d'equips i aplicacions procés 
informació d'informació 30.252,18 € 10.000,00 € 40.252,18 € 

920 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 32.775,00 € 5.000,00 € 37.775,00 € 

        86.000,00 €   
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Altes en Aplicacions de Despeses 

 
SEGON.- Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres mitjans 
per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de Tresoreria per a 
Despeses Generals per l'import de la modificació. 
 
Romanent  previ ajustat segons estat de la liquidació del 
pressupost 2020 2.414.969,63 
Romanent de despeses generals de projectes i despeses generals 
amb finançament afectat 304.490,28 
Romanent despeses generals per despeses compromeses (A,D,AD) 1.280.137,78 
Romanent per dotació de Provisió contingències 0,00 
Amortització del deute 99.176,49 
Romanent per despeses generals 731.165,08 

 
  
TERCER.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la documentació 
corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
  
QUART.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es 
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord 
provisional s'elevarà automàticament a definitiu. 
  
CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits 
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que bàsicament es tracta de partides que s’havien quedat a zero, com la 
de camins i aigua,  i també pel que fa al pla de contingència en temes de personal i material. 
 
Intervé el Sr. Serna qui demana al Sr. Alcalde que expliqui amb més detall les partides. 
 
El Sr. Alcalde explica que la 161-213 és per xarxa d’aigua potable perquè no hi ha diners 
suficients, igual que passa amb la 161-623. Es dota de 20.000 € per nous asfaltats de carrers i 
reparació de forats. També per la zona de petanca de la pista poliesportiva de Torreblanca II 
que està malmesa. 
Per altra banda la 920-216 per reforçar i ampliar el manteniment de les aplicacions 
informàtiques,  igual que la 920-641. 
En relació al fons de contingència diu que es tracta sobretot de temes de personal i material 
referent a la Covid. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si queda romanent o s’ha esgotat, doncs a la 
proposta s’hauria de posar quant romanent queda. 
 
El Sr. Alcalde li dona la raó, diu que l’altra vegada no van posar el romanent que quedava i 
aquesta vegada , com ja va dir,  l’han esgotat. 
 
Demana la paraula la Sra. Fuster qui diu que no pot ser que s’assabentin d’aquestes 
actuacions al ple i que manca informació clara i suficient per saber realment què és el que 
voten. Segueix dient que també es tracta d’una manca de planificació, doncs és a principi de 
legislatura que s’han de preveure les actuacions i s’ha d’informar bé a l’oposició. Per acabar diu 
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que el que volen és informació adient, tranquil·la i pausada a les comissions o quan ho 
considerin oportú, però informar-los de les línies d’actuació i de les gestions que faran per tal 
que puguin valorar i saber realment a què donen el sí o el no. 
 
El Sr. Alcalde respon que les comissions informatives també son per preguntar i que la Sra. 
Fuster no va preguntar res. Diu que als fulls que tenen hi ha les descripcions de tot i on van els 
diners, a més té línia directa amb Intervenció sempre que vulgui. També diu que el romanent 
precisament està destinat, entre d’altres coses, a això, partides que es queden a zero, doncs 
pot passar que es posin 100.000 € per la reparació de camins però si hi ha un parell d’aiguats i 
se’n necessiten 150.000 € el romanent està per aquests imprevistos, doncs quan es fa un 
pressupost es pressuposa, per tant a vegades sobra i a vegades falta, si no fos així els 
pressupostos serien tancats. 
 
La Sra. Fuster diu que justament es tracta d’informar, com està fent ara, si s’ha acabat la 
previsió feta. Què consideren que cal fer i informar de tot al respecte, si s’han de fer camins dir 
quins camins i perquè. 
 
El Sr. Alcalde diu que si les partides s’han quedat a 0, com per exemple la de reparació 
d’aigua, ha estat perquè es van posar reguladors, però aquest estiu hi ha hagut fuites que han 
fet que s’hagin hagut de canviar trams de canonada que evidentment no estava previst. 
Segueix dient que és per això que ara doten aquestes partides amb el que ells preveuen que 
poden acabar l’any, però potser no. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat  : 
 
 

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

A FAVOR   x   x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS x x  x x  

 
  
1.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 

Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, l’estat de 
despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificar-se, entre altres causes, per 
transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de despeses sense alterar la 
quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 

Considerant que els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i 40.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos 
estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del Pressupost el règim 
de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per autoritzar-les. 
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Considerant que de conformitat amb allò previst a la Base nº 10.2  d’Execució del Pressupost 
municipal correspon al Ple de la Corporació aprovar les transferències de crèdits amb diferent 
vinculació jurídica. 

Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
las Hisendes Locals -TRLRHL-, i 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment d’objectiu d’estabilitat 
pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

Per tot això, i en virtut d’allò disposat a la Base d’Execució del Pressupost municipal nº 10.2 en 
concordança amb els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, 40.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 

Resultant que s'ha emès informe per la Secretaria Municipal. 
 
En virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, 
reunida en sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2021, al Ple de l’Ajuntament proposo 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits mitjançant transferències de 
crèdit amb el següent desglòs: 
 

PROG. ECONOM. DESCRIPCIÓ 
Crèdits 
Inicials 

Mod. que 
es proposa 

Crèdits 
finals 

920 22199 Altres subministraments  18.328,57 € 15.000,00 € 33.328,57 € 

920 22700 Neteja i endreç 41.084,70 € 27.200,00 € 68.284,70 € 

932 22708 
Serveis de recaptació a favors 
de l'entitat 95.000,00 € 15.000,00 € 110.000,00 € 

        57.200,00 €   
 

PROG. ECONOM. DESCRIPCIÓ 
Crèdits 
Inicials 

Mod. que 
es proposa 

Crèdits 
finals 

920 50000 
Dotació al fons de 
contingència 170.000,00 € -57.200,00 € 

112.800,00 
€ 

 

 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal, a l’efecte oportú. 

 

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 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS      x x  x x  

 

 
1.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM , PER PROMOURE 
L’ACOLLIDA I ASIL DE PERSONES REFUGIADES DE L’AFGANISTAN I PER A LA 
DEFENSA DELS DRETS HUMANS 
 
Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per part dels 
extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició internacional al país no han 
servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni per assentar les bases d'un futur millor per a 
la seva població, una intervenció de la coalició que s'ha demostrat que no es va fer amb 
objectiu pacificador sinó colonial. 
 
Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim talibà el màxim 
respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a interlocutor vàlid en matèria de 
drets humans quan no n'han mostrat mai el més mínim respecte, i per això, cal exercir aquesta 
pressió internacional sobre els països que han reconegut el règim i que hi donen suport polític i 
material, països que sí que actuen dins del marc de les institucions internacionals. Cal evitar 
que Afganistan torni a esdevenir un focus de terrorisme internacional. 
 
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de 
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És important acollir i cal fer-ho 
establint, entre altres, corredors humanitaris i quotes obligatòries per als estats membres. 
També cal rebutjar el sistema d'acords econòmics de la UE amb països limítrofs a l'Afganistan 
per contenir-hi allà les persones refugiades, com s'ha fet amb Turquia i les persones refugiades 
sirianes. 
 
Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport políticament i 
material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior com a l'exterior del país, que 
lluiten per una societat oberta, inclusiva i democràtica, i que treballen pel seu desenvolupament 
social i econòmic. Aquesta tasca, evidentment, és incompatible amb seguir amb la venda 
d'armament a tercers països que donen reconeixement polític i suport material al règim talibà, 
armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les milícies talibanes. 
 
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats procedents de 
l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. 
 
L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint anys, a aquesta 
presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners estimada de 3.500 milions d'euros i 
s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i això, al llarg d'aquests anys l'Estat Espanyol ha 
concedit un nombre minúscul de reconeixements de condicions d'asil a persones afganeses i, 
mentre la guerra estava en curs, s'han executat repatriacions que encara avui no han estat 
aturades. 
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El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar resposta a la 
crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment preocupat per la situació de les 
dones i les nenes afganeses i de les persones LGTBI+, les minories ètniques i activistes 
defensors dels drets humans, davant les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents 
violències que pateixen. 
 
 
Pels motius exposats instem les diferents institucions a dur a terme les següents accions, 
mostrem el compromís i cooperació des de l'àmbit local per tal de fer possible l'asil i acollida de 
les persones refugiades, i el grup municipal de ERC proposen al Ple de l’Ajuntament de 
Vacarisses l’adopció dels següents  

ACORDS 

 
PRIMER. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria d’atorgament de l'asil 
i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de protecció internacional a les  persones 
que fugen de l'Afganistan perquè la seva vida corre perill, i que intensifiqui les accions 
diplomàtiques per tal que aquestes persones puguin sortir del país.  
 
SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir un contingent 
perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major nombre de persones possibles. 
Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport local a l'acollida i el treball conjunt amb les entitats 
que actuen en aquest terreny des de l'àmbit local, així com el nostre suport i col·laboració amb 
la Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de les polítiques en matèria de refugi, Drets 
Humans i protecció dels drets de les dones i de les persones LGBTI, que està coordinant el pla 
d’acollida.  
 
TERCER. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avantposi els Drets 
Humans i el compliment dels acords internacionals. 
 
QUART. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres 
institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions de cooperació al 
desenvolupament amb membres de la població afganesa que promoguin una societat afganesa 
socialment justa, inclusiva i plenament democràtica, i també respectant la mateixa sobirania del 
poble d'Afganistan. Aquesta cooperació requereix la finalització immediata dels acords per a la 
venda d'armament a tercers països que donen suport polític i material al règim talibà, com en el 
cas de l'estat espanyol, armament que en molts casos va a parar indirectament a mans de les 
milícies talibanes. 
 
CINQUÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE i altres 
institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les xarxes internacionals 
de suport als Drets Humans, tant de caràcter general, com sectorial, vetllant pels drets de la 
ciutadania afganesa. 
 
SISÈ. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala internacional, cal 
establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris segurs, acollida i asil a la 
població afganesa, amb especial atenció a les dones, nenes, col·lectiu LGTBI+, activistes pels 
Drets Humans, periodistes i científics, i minories ètniques com l’hazara, directament 
assenyalades com a objectius pel règim talibà, davant la més que probable i imminent 
vulneració dels seus drets i llibertats. 
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SETÈ. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la Generalitat, i que el 
Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos econòmics necessaris per poder 
realitzar l’acolliment amb les màximes garanties. 
 
VUITÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la 
Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, al Congrés de Diputats, i a la UE. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que la moció arriba una mica tard però creuen que és necessària. Diu 
que s’han acollit a la crida que ha fet la Generalitat a poder col·laborar amb el que sigui per 
acollir refugiats, i diu que avui mateix han rebut un escrit de la Generalitat agraint-los perquè 
Vacarisses sigui un municipi d’acollida. 
El Sr. Alcalde segueix dient que el que ha passat a l’Afganistan no és només culpa dels 
talibans, sinó que és culpa del que fa anys  Occident ha provocat en aquell país i al final les 
conseqüències son pels països on resideixen aquesta gent. Recorda que encara hi ha molta 
gent amb nacionalitats de països europeus que s’ha quedat allà però, la UE, com sempre, ha 
posat per davant els seus interessos deixant a la població autòctona abandonada a la seva 
sort. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui diu que és cert que la moció arriba una mica tard però hi votaran a 
favor i sempre recolzaran aquest tipus de mocions que recolzin a persones que passin per un 
tràmit d’asil. 
 
La Sra. Fuster diu que, evidentment, consideren que cal una protecció internacional per part 
dels països cap a les persones que han fugit d’una situació de perill com la de l’Afganistan, i en 
relació a la moció diu que com totes les mocions que fa Esquerra s’ha redactat incidint en una 
dualitat entre la Generalitat, que son els bons, i l’estat espanyol que és el dolent, i creuen que 
cal tenir una visió una miqueta més àmplia per tractar aquests assumptes. Afegeix que des de 
l’estat espanyol també s’estan prenent mesures d’asil i d’acollida, tothom fa el que pot o el que 
considera, i això no implica que des de la Generalitat es puguin demanar més recursos , però 
també hem de plantejar-nos que els recursos que arribin es destinin amb la màxima dignitat 
possible. Torna a dir que han de deixar enrere aquesta dualitat de que a Catalunya som els 
bons i l’estat espanyol els dolents, perquè amb això el que fan és descafeïnar l’ànim principal 
d’aquestes mocions. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda per dir que no és que no estiguin d’acord amb que a Vacarisses 
s’ajudi a qualsevol ciutadà del mon, però tal i com està redactada la moció s’abstindran. 
 
El Sr. Pedro Serna diu que tan aquesta moció com la següent son reiteratives amb la qüestió 
dels bons i dels dolents, perquè el fons de la moció és interessant i ells no hi estan en contra, 
però la manera de redactar-la hauria de ser més acurada. Per acabar diu que també s’hi 
abstindran. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que ells no entraran a valorar si els del govern estatal son els 
dolents i la Generalitat els bons, doncs això no els interessa, però mirant els acords veuen que 
diu que des de l’ajuntament s’ofereix el suport local d’acollida i el treball conjunt amb les entitats 
i pregunta quin serà aquest suport. 
Per altra banda diu que amb el contingut general de la moció hi estan a favor, tot i que es tracta 
d’una moció típus com la gran majoria de les que Esquerra presenta i, per tant , no poden 
pretendre que sigui massa acurada i ho entenen perfectament,  es per això que el seu vot serà 
favorable. 
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El Sr. Alcalde intervé per dir que aquesta visió dualista és un tema de competències, Catalunya 
no és independent i per tant amb temes internacionals no té competències i a qui se li demana 
responsabilitat és a l’estat que és qui té les competències. Explica que el que fa la Generalitat 
és fer una crida i demanar al govern de l’estat, com ja han fet altres vegades, que volen acollir. 
 
En resposta al Sr. Gibert, el Sr. Alcalde diu que no sempre es tracta de recursos directes per 
acollir a la gent, sinó que també hi poden haver recursos logístics, a part de diners, i temes més 
immaterials com pot ser la fraternitat o el fet de que persones puguin fer acompanyaments o de 
traductors. 
 
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 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS  x x x   

 
 
 
 
1.5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM , CONTRA L’INCREMENT DE 
PREUS DE L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ. 
 

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat 
espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del 
país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua 
de competitivitat. 

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una 
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 188’18 €/MWh, molt per 
sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels 
efectes del temporal Filomena.  

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat 
essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició 
Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense anunciar cap mesura 
addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va transcendir mediàticament la 
petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament 
que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem 
que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders 
públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses 
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic. 

Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el 
problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu efecte serà 
immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar 
de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de 
benefici de les elèctriques i reduïr els ingressos de l’estat.   
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En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos 
grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells 
d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de 
l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part 
d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies 
elèctriques consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent 
que entrarà al mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i 
requereixen d’una intervenció del regulador públic. 

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la 
rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament 
insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les 
elèctriques a partir d’un bé essencial. 

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de l’electricitat en un 
context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i es 
trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els ajuntaments qui hauran de respondre 
destinant majors recursos des dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder 
públics de l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric. 

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines disponibles per 
tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per ampliar la cobertura del bo 
social que permeti aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal i 
familiar. 

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes 
han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat 
en unes poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per 
exemple mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en 
energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, 
així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies 
renovables. 

Moltes vegades l’administració local no té opció d’acollir-se a aquestes alternatives 
energètiques, pels seus volums de consum. A més, aquesta posició de poder de les grans 
empreses també els hi permet menystenir els seus usuaris i clients, trobant-nos en situacions 
com les de Vacarisses, on depenem d’una connexió elèctrica per abastir-nos d’aigua d’un pou. 
Aquesta connexió es va sol·licitar fa uns dos anys sense que, fins al moment, haguem 
aconseguit fer-la efectiva. 

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de 
model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i 
l’impuls definitiu a les renovables. 

Per tot l’exposat, el grup municipal de ERC proposen al Ple de l’Ajuntament de Vacarisses 
l’adopció dels següents  

ACORDS 

PRIMER.- Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous 
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, 
competitiu, sostenible ambientalment i transparent.  
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SEGON.- Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la 
càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut 
aquest estiu. 

TERCER.- Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal 
de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. 

QUART.- Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els 
ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica. 

CINQUÈ.- Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies 
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la 
ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables. 

SISÈ.- L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i 
ciutadania i promoure la sobirania energètica 

SETÈ.- Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation 
EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin 
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic. 

VUITÈ.- Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra l’increment del 
preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 22:30h des del municipi.  

 

Intervé el Sr. Salamé qui diu que, com és ben sabut perquè surt diàriament a les notícies, els 
preus de l’electricitat fa setmanes que estan a l’alça de manera desorbitada, pràcticament 
duplicant l’antic màxim històric que va ser quan van tenir el Filomena. Explica que les mesures 
que s’han adoptat fins ara han estat clarament insuficients, com la rebaixa de l’IVA, que al final 
el que fa és generar més marges i beneficis a les grans empreses elèctriques on hi tenen 
sempre allà col·locats els ex ministres. A més, explica que els ajuntaments han d’assumir des 
de Serveis Socials els ajuts en qüestió de pobresa energètica, doncs ara es preveu que 
l’augment de les famílies que ho necessitin serà més del 25% pel que queda d’any. 

En relació amb això explica que a Vacarisses fa dos anys que tenen una petició elèctrica per 
abastir d’aigua un pou i, després d’intentar-ho per totes les vies,  la petició segueix desatesa. 
Per tant, a curt termini el model hauria de ser de sobirania energètica i basar-se en energies 
renovables i petits projectes en forma de cooperatives energètiques, etc... 

Per acabar fa un breu resum dels acords de la moció.  

Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que es tracta d’una causa justa i que encara que les 
mocions estiguin redactades, tal i com han comentat els regidors en l’anterior moció, ells 
sempre es centraran en l’objectiu, amb el que es demana, el bé comú. En aquest sentit creuen 
que ara hi ha moltes famílies que no poden ni posar una rentadora i per tant la votaran a favor.  

La Sra. Fuster diu que per desgràcia tothom és coneixedor d’aquesta situació, però no és tracta 
d’una situació nova, sinó que s’està patint des de fa molt de temps tot i que cada vegada la 
situació és més greu, sent els responsables l’oligopoli i l’abús de les gran empreses 
energètiques. Diu que per Movem aquesta moció els sembla poc valenta perquè bàsicament 
insta al govern de l’estat a reestructurar l’actual model energètic amb preus justos, 
sostenibilitat, ampliar el bo social.... però tot els temes de serveis socials s’han de portar a les 
taules de negociació, tal com s’està fent. Segueix dient que aquestes mocions només 
evidencien titulars així com deia aquesta setmana na Greta Thunberg sobre les cimeres 
d’emergència, molt parlar i poc avançar. Diu que el que han de fer és exigir i mobilitzar-se a 
favor d’empreses públiques d’energia, doncs és el camí més viable, tal i com han fet a 
Barcelona tot i els atacs que ha rebut l’alcaldessa. A més, des de Catalunya es podria plantejar 
fer una empresa pública catalana. Per acabar diu que podrien donar la moció per bona si volen 
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anar-hi més enllà i afegir un punt en el qual es s’insti al govern de la Generalitat a crear una 
agència pública catalana d’energia per reforçar aquesta situació. 

El Sr. Alcalde respon que qui té les competències en la matèria és el govern de l’estat, del qual 
ells en formen part. 

Intervé la Sra. Miranda qui diu que el govern ja ha anunciat més mesures de xoc per detenir la 
pujada de la llum, que es tracta d’un problema internacional derivat dels preus del gas i de les    
emissions de CO2 i que no només ho estem patint aquí, sinó també a la resta de països del 
seu entorn. Segueix dient que la majoria d’experts diuen que les reformes i propostes que s’han 
realitzat per part del Ministeri son valentes i acceptades per iniciar la reforma que es reclama 
en aquest sentit, i és per tot això que s’abstindran, 

El Sr. Serna diu que també s’abstindran a la moció, doncs tot i estar totalment d’acord en que 
s’ha de solucionar el tema energètic,  però creuen que amb mocions d’aquesta mena el pas 
que donen és molt petit. 

Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que ell controla bastant a casa la despesa de l’energia i 
que si ens els últims rebuts no hi hagués hagut la baixada de l’IVA......, el preu del kilowatt no 
ha pujat tant però a les notícies en parlaven cada dia fins que va erosionar el volcà....Segueix 
dient que estan d’acord en que han d’anar contra les elèctriques pels preus abusius, però diu 
que el govern de l’estat, amb la baixada de l’IVA ha equilibrat el preu. Per acabar diu que hi 
votaran a favor. 

El Sr. Gibert afegeix que és cert que hi ha moltes famílies que estan patint aquest augment, 
doncs és un tema que afecta a totes les famílies. De la moció recalca que és important que a 
través de l’estat arribin ajuts al govern local per poder ajudar a aquestes famílies que no podran 
pagar. També diu que han de pressionar al màxim al govern de l’estat perquè faci aquests ajuts 
i més tenint en compte que els ministres, quan acaben la seva etapa política, van a parar a 
aquestes empreses energètiques ,d’aquí l’interès a no fer canvis. Per acabar diu que no troben 
malament el que ha comentat la Sra. Fuster, però que no tenen prou coneixements per saber si 
és viable o no , de totes maneres ells votaran a favor. 

El Sr. Alcalde respon que ell tampoc sap si tenen les competències per fer-ho, però si volen 
poden posar-ho, doncs si ho ha fet l’ajuntament de Barcelona potser es pot fer...però tenint en 
compte que la llum de Barcelona no és ni més barata ni més rentable.....Diu que poden afegir el 
punt a la moció deixant clar que desconeixen si la Generalitat té les competències per poder 
fer-ho. 

El Sr. Salamé diu que ell estaria a favor d’afegir aquest punt tot i que els preus son els 
mateixos, perquè acaba sent una operadora energètica més, doncs el problema que té 
Catalunya és que no és productora d’energia i el que han de fer és canviar el model energètic, 
doncs el problema és més de base. 

La Sra. Fuster diu que votaran a favor de la moció si afegeixen aquest punt “instar al govern de 
la Generalitat a crear una empresa pública catalana d’energia.” 

Es sotmet a votació i s’aprova amb l’afegit proposat per la Sra. Fuster amb el següent resultat:  

 

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

A FAVOR x x   x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS   x x   
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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 26 DE JULIOL DE 2021, I  EL 4, 18 I 31 D’AGOST, I EL 6, 13 I 
20 DE SETEMBRE DE 2021. 
 
Es dona compte de les actes de les sessions relacionades de les quals s’ha fet entrega de la 
minuta corresponent juntament amb la convocatòria plenària.  
 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 206/2021, de 21/07/2021, al 247/2021, de 21/09/2021), 
(Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 28/2021, de 30/07/2021, al 40/2021, de 
20/09/2021), (Obres i Serveis, del 46/2021, de 22/07/2021, al 54/2021, de 16/09/2021), 
(Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, el 16/2021, de 22/09/2021), (Urbanisme, del 
155/2021, de 21/07/2021, al 207/2021, de 20/09/2021), (Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Agrari i Indústria, el 5/2021, de 03/09/2021), (Esports, el 10/2021, de 
16/09/2021), (Educació, del 20/2021, de 02/08/2021, al 21/2021, de 06/09/2021), (Acció Social, 
del 50/2021, de 23/07/2021, al 60/2021, de 14/09/2021), (Participació Ciutadana i 
Transparència, el 2/2021, de 13/09/2021), (Organització Interna, el 5/2021, de 03/08/2021), 
(Joventut, del 7/2021, de 21/07/2021, al 8/2021, de 09/09/2021). 
 
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. 216/2021, DE 30 DE JULIOL, 
D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL PER L’ESTABLIMENT DE 
MESURES ORGANITZATIVES, I PLA DE CONTINGÈNCIA PER LA PROTECCIÓ DELS 
TREBALLADORS DAVANT LA COVID-19. 

 

Es dona compte del decret amb el contingut següent: 

  

DECRET DE L’ALCALDIA 216/2021 

La pandèmia de COVID-19 està suposant una emergència sanitària a nivell global que està 
afectant de manera significativa, a més de  l'activitat productiva i el benestar dels ciutadans,  la 
forma de prestar els serveis públics. 

Per fer front a la pandèmia de COVID-19 es va dictar el R.D. 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, el qual ha estat objecte de diferents pròrrogues per mantenir la seva vigència fins al 
09 de maig de 2021. Conseqüència d’aquest Decret, l’Ajuntament de Vacarisses, per resolució 
d’Alcaldia numero 138 de data 20 de maig de 2020, va determinar unes mesures amb l'objecte 
de salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal,  confeccionant un Pla de 
Contingència pel COVID-19, que s’ha aplicat i adaptant en funció de l’evolució de la pandèmia. 
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Amb la finalització de l’estat d’alarma, L’Ajuntament de Vacarisses per Decret de l’Alcaldia 
numero 171 de data 18 de juny, va aprovar modificar el Protocol per l’establiment de mesures 
organitzatives, i pla de contingència per la protecció dels treballadors davant el COVID-19, per 
tal de els seus treballadors tornessin a prestar el servei presencialment, amb la modalitat de 
treball presencial flexible amb totes les mesures de seguretat que siguin establertes pel servei 
de prevenció i les autoritats competents. 

Els indicadors de les dades de l’epidèmia dels últims dies mostren un clar empitjorament de la 
taxa de incidència acumulada dels casos per coronavirus SARS-CoV-2,  havent de modificar 
l’organització del treball de l’Ajuntament per adaptar-la a les noves situacions i que contingui les 
suficients pautes perquè els treballadors/es puguin prestar el servei amb les mesures de 
seguretat suficients i necessàries per evitar els contagis. Alhora, és necessari que el protocol 
s’adapti a l’evolució de la pandèmia i contempli les situacions de millora en la pandèmia i de 
menys restriccions. 

Vist que s’han redactat les modificacions del Protocol per l’establiment de mesures 
organitzatives,  i pla de contingència per la protecció dels treballadors davant el COVID-
19. 

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'art. 21.1-h) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

RESOLC       

PRIMER.-   Aprovar les modificacions aplicades al Protocol per l’establiment de mesures 
organitzatives,  i pla de contingència per la protecció dels treballadors 
davant el COVID-19, que recull totes les mesures de prevenció, amb dues 
modalitats d’aplicació  per tal de garantir la seguretat i salut i les mesures 
preventives per fer front al contagi coronavirus SARS-CoV2. El protocol serà 
d’obligat compliment per a tot el personal de l’Ajuntament de Vacarisses.  

SEGON.-  L’Ajuntament podrà establir mesures per determinar el rendiment del treball no 
presencial i la necessitat de fer adaptacions a les situacions concretes.  

TERCER.-  Comunicar la present resolució al Departament de RRHH per tal de que la faci 
extensiva, juntament amb el protocol d’actuació pel COVID-19, a tots els 
empleats municipals i publicar-lo a la WEB de l’Ajuntament (i altres mitjans, si 
s'estima convenient). 

QUART.-  Comunicar la present resolució i la modificació del Protocol per l’establiment 
de mesures organitzatives,  i pla de contingència de l’Ajuntament de 
Vacarisses, per la protecció dels treballadors davant el COVID-19, al 
Comitè de Seguretat i Salut. 

CINQUÈ-  En cas de que a algun servei hi hagi discrepàncies a l'hora d'establir els dies de 
treball flexible, combinació de vacances i/o conciliació familiar, aquestes 
s'hauran de resoldre mitjançant negociació. 

SISÈ.-   Donar compte de la present resolució al Ple de la corporació en la primera 
sessió que celebri. 

 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Alcalde informa de les dades de l’atur que al mes de juliol que va baixar en 14 persones i 
a l’agost va pujar en 1, per tant es troben en una taxa del 10,31 %, el que significa que estan 
1,3 punts per sota de la mitjana del Vallès Occidental. 
 



 

15 

 

Per alta banda i complint amb el compromís amb Prou Pudors informa que fins al moment hi ha 
un total de 937 queixes de pudors, al mes d’agost van ser 12 i al setembre 4. 
Les tones abocades fins a 23 de setembre han estat 140.799. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
La Sra. Fuster demana que els informin sobre les novetats de l’abocador i del CTR i com estan 
els punts de captació permanent, si estan instal·lats o quina previsió hi ha al respecte. 
Adreçant-se al regidor de Medi Ambient li pregunta pels temes pendents de la deixalleria, els 
contenidors, l’espai de reutilització i la contractació de la persona que se n’encarregui. 
Per altra banda, en relació al pou de Torreblanca, diu que la connexió s’ha de fer com sigui, 
fent una reclamació més seriosa, doncs no ha escoltat que hi hagi municipis amb reparacions 
pendents de tant temps enrere, sobretot tractant-se d’un tema com l’aigua, tan important en 
aquest municipi. 
En relació a la Creu diu que s’esperen a aquesta reunió que han de fer en breu i , pel que fa al 
Ventaiol,  pregunta com està l’estudi. 
Pregunta per l’espai annex al camp de futbol , si s’ha acabat el mur, doncs tot aquell espai 
sembla que estigui en obres permanentment. 
Per acabar pregunta si tenen prevista la ubicació del parc infantil del Palà. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui en relació al pou diu que segueixen igual. Diu que s’han posat 
en contacte amb l’Assumpta Ferran , Directora General d’Energia , doncs es troben que 
Endesa ja no els agafa ni el telèfon i no tenen ni interlocutors, per això intentaran si des de 
Generalitat els poden donar un cop de ma. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui, en relació als captadors l’UPC, diu que s’està acabant l’estudi 
de monitorització per saber on posar-los i en principi l’havien d’acabar aquesta setmana i 
havien de trucar-lo en acabar. Diu que tant aviat com sàpiguen alguna cosa ja els informaran. 
 
Pel que fa a la deixalleria, explica que es va haver de retocar una mica el projecte que hi havia. 
Pel que fa a l’espai de reutilització diu que, tal i com el tenen muntat a Vacarisses ,no es pot fer 
servir a causa de la Covid, i sembla que ara comencen a sortir de la pandèmia i, per tant, si 
poden posar un treballador s’hi posarà per poder donar el servei. 
 
En relació al Ventaiol diu que ja els van informar que la licitació sortiria al setembre, però diu 
que s’ha endarrerit uns dies i espera que la setmana que ve estigui enllestit. 
 
Del camp de futbol diu que està pendent tot el tema de seguretat per l’aprofitament dels 
vestidors de dalt, s’ha de posar un filar i unes baranes per tal que els nois i noies que estan 
practicant futbol els puguin utilitzar amb seguretat. Segueix dient que quan això estigui fet es 
retiraran els mòduls de baix  i  els materials d’obra que queden. 
 
En relació al parc infantil del Palà diu que la primera ubicació que havien pensat és molt petita i 
ara estan buscant una parcel.la municipal on es pugui ubicar. 
 
En relació a l’abocador i CTR pregunta a la Sra. Fuster quin seguiment vol saber. 
 
La Sra. Fuster diu que volen saber si hi ha alguna novetat, si s’han reunit o els han donat 
informació sobre el que estan fent o millorant. 
 
El Sr . Casas respon que estaven pendents de la subvenció del Consorci per la millora de la 
instal·lació, la subvenció s’està tramitant, i com ja els van dir serà de cara a l’any que ve,  per 
tant encara no tenen els diners. 
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La Sra. Fuster diu que no li ha dit res sobre el treballador per la zona de reutilització. 
 
El Sr. Casas torna a dir que en el moment en que es pugui tornar a donar el servei incorporaran 
a una persona per fer-ho. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui pregunta si tenen alguna novetat sobre les pistes de pàdel de les 
que ha escoltat a parlar. 
 
El Sr. Casas diu que van quedar per fer-los la presentació del projecte del camp de futbol, i 
explica que hi ha un avantprojecte fet i estan acabant el projecte. Per tant, un cop acabat 
,poden quedar per parlar-ne o poden venir a l’ajuntament a consultar-lo. Explica que és cert 
que s’han previst unes pistes de pàdel per donar un nou servei esportiu i millorar totes les 
condicions de l’espai. 
 
El Sr. Serna pregunta a l’alcalde si els ha preparat els números del greuge comparatiu, doncs 
ja fa 3 o 4 plens que li van al darrera. 
Per altra banda adreçant-se al Sr. Casas li demana que els informi de la problemàtica que hi ha 
amb les franges de protecció. 
En relació al control d’olors diu que la data amb la que es van comprometre era el 15 de 
setembre i estan a dia 30 i encara els respon que no s’han posat. Afegeix que aquest estiu  no 
hi ha hagut tantes pudors,  i la explicació és que amb bon criteri van marxar cap a baix aquests 
dos mesos. 
També pregunta si tenen alguna actuació prevista amb els porcs senglars i quan la posaran en 
pràctica. 
Segueix dient que a la Junta de Portaveus el Sr. Secretari els va dir que farien una reunió sobre 
La Creu i pregunta si tenen data aproximada. 
En relació a l’asfaltat de carrers i senyalització diu que la gent està emprenyada perquè no 
poden solucionar el tema d’entrades i sortides de casa seva. 
Per acabar pregunta per la subvenció que ha vist que tenen 5 entitats per arranjament del local 
o del que creguin convenient per un import de 7.800 € , quan el pressupost per subvencions a 
entitats només era de 3.300 €,  i no ha vist enlloc d’on surten la resta de diners,i a més també 
vol saber perquè es tracta només d’aquestes 5 entitats i no s’ha dit res a la resta. 
 
El Sr. Alcalde respon que encara estan tancant la data de la reunió sobre La Creu perquè tenen 
moltes peticions per part de tots i costa quadrar-ho tot. 
Pel que fa a les franges de protecció diu que a les empreses que es trien amb uns criteris 
tècnics a vegades ho fan millor però altres no ho fan tan bé. Explica que aquest estiu han tingut 
10 dies en alerta 3,  doncs tenen 17 urbanitzacions envoltades de bosc però a vegades hi ha 
gent que s’oblida d’on viuen. Diu que les franges de protecció s’han de fer per llei, perquè hi ha 
cases, el que es busca és protegir les persones i els seus bens. Explica que hi ha una llei del 
2005 i una de posterior que la reforma segons les quals hi ha uns metres que s’han de fer, les 
copes no es poden tocar i tot una sèrie de mesures, a més diu que demanen subvenció a la 
Diputació que té encara uns criteris molt més rígids i exigeix que ens els primers 5 metres no es 
deixi res, ni arbrat ni cap tipus de plantes. Diu que a vegades el que ha passat és que des 
d’una casa ha saltat alguna brasa que pot arribar a cremar més enllà. 
Explica que aquest any tenen dues enginyeres que estan fent el seguiment de les obres i que 
la gent que té arbres al voltant de casa li sap greu que  els tallin,  però ho han de fer per llei, si 
hi ha un incendi i les copes dels arbres entren a les cases se’n penediran tots. 
Per acabar diu que vagi per endavant el que ha dit abans que en algun lloc la franja que han fet 
deixa molt que desitjar,que avui mateix ell ha estat a La Coma i ha vist que s’han tallat alguns 
arbres que no s’haurien d’haver tallar per la interpretació que han fet els que hi treballen, no 
l’enginyera. 
 
Intervé el Sr. Casas qui en relació als captadors diu que és cert que la data límit pels captadors 
era el 15 de setembre, però que ja ha dit que potser demà o la setmana vinent ja els podrà fer 
arribar la informació. 



 

17 

 

Pel que fa a l’asfaltat de carrers diu que avui a la Coma no s’han senyalitzat les obres i hi ha 
hagut una persona que ha hagut de trucar a l’ajuntament i se li han demanat disculpes per les 
molèsties causades. Explica que ahir també una persona de Torreblanca que s’havia d’esperar 
10 minuts per no haver de fer-lo circular en contra direcció, però tenia molta pressa i per això 
es va queixar amb tot el dret. 
Diu que no li consten més queixes i que és cert que s’hauria d’haver senyalitzat, però aquest 
migdia ja s’han acabat les obres i per tant ja està resolt. 
 
Pren la paraula el Sr. Salamé qui en relació a la subvenció diu que la tenen les entitats que ho 
han demanat exclusivament,  i els diners son els que son perquè partien de la base de que no 
es van fer l’any passat i els diners van sortir del romanent aprovat el juny o juliol. 
 
En relació als números del greuge comparatiu el Sr. Alcalde respon que els donarà quan els 
tingui,  doncs és un tema molt feixuc de molta feina. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui, en relació a les franges de protecció, diu que hi ha empreses 
que fan el que volen però creuen que per part de l’ajuntament hauria d’haver-hi un seguiment, 
ja saben que hi ha un enginyer, però ja veu que se li passen moltes coses doncs, un cop talat 
l’arbre no es pot tornar a posar, a més sembla que tinguin fòbia a les alzines i deixen només els 
pins, el que és una llàstima. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’ajuntament està a sobre però, tal com ha dit, es contracta una 
empresa i una persona que supervisa, però es cert que a vegades, quan hi van, l’arbre ja està 
tallat. Afegeix que no hi ha cap espècie protegida, l’alzina tampoc, doncs també és un arbre 
molt combustible i té l’avantatge que després rebrota. Segueix dient que ja ha comentat que ha 
vist que s’han comès errors, però es molt difícil estar a peu de bosc quan s’està treballant 
simultàniament a diferents llocs i per això es contracta aquesta direcció d’obra perquè facin el 
control. 
 
En relació al pou de Torreblanca el Sr. Gibert diu que creu que encara hi havia la regidora del 
PSC quan es va començar a moure tot el tema, per tant fa tant de temps que creu que no és 
admissible que hagin d’estar pendents d’una empresa privada per fer aquestes tasques de 
posada en marxa,  i proposa al Sr. Alcalde que vagi als mitjans de comunicació ,com fan altres 
alcaldes quan no se’n surten amb algun tema, doncs aquest és un tema prou important. 
Afegeix que ara està tot tant sensible amb la pujada del preu de l’electricitat que creu que 
tothom ho entendrà i possiblement puguin forçar l’empresa. 

 
El Sr. Alcalde respon que entre ells ja ho havien parlat, que si ara portant-ho a la Generalitat 
tampoc se’n surten anirien als mitjans. 

 
El Sr. Gibert diu que en el cas que ho facin tenen tot el seu suport. 

 
Per altra banda el Sr. Gibert diu que fa un parell de mesos els va demanar pel pas de vianants 
de l’escola bressol que es va treure arrel del projecte de pacificació i també per una plaça 
d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda a prop del CAP i pregunta al Sr. Alcalde si 
han estudiat la possibilitat de fer tant una cosa com l’altra. 
El Sr. Gibert diu que hi ha instàncies antigues sense resposta, i els demana que responguin les 
instàncies encara que sigui verbalment, i els recorda que ells quan estaven a l’oposició també 
era un tema que demanaven molt insistents, i segueix dient que hi ha determinats 
departaments que no responen les instàncies. 
Adreçant-se al Regidor d’Urbanisme el Sr. Gibert pregunta quin termini es preveu per lliurar un 
certificat urbanístic un cop es demana per registre, i diu que té entès que els permisos d’obres 
s’estan demorant molt, doncs ell per la seva feina a vegades es troba amb persones que han 
de fer alguna obra major i es troben que es demoren molt. És per això que els demana que 
posin interès en donar les llicències i alleugerir el tema, doncs s’estan convertint en una 
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administració de ciutat,  i si el problema és que al departament d’urbanisme hi ha poc personal 
el que han de fer és posar-ne més. 

 
En relació als senglars diu que el Sr. Serna ja ho ha preguntat però creu que no li han contestat 
i pregunta què s’està fent pel control de la plaga de senglars i com està funcionant el projecte 
d’esterilització i quins resultats estan tenint. 

 
Adreçant-se al regidor d’esports li demana informació de l’inici de temporada dels equips, 
quants hi ha inscrits. 

 
A la regidora d’Educació li agraeix la informació que els va fer arribar dels diferents centres i li 
demana com ha estat l’inici de curs. 

 
El Sr. Alcalde respon que en el 95% dels casos de permisos d’obra estan dins de termini, diu 
que es mira molt la documentació, precisament perquè en molts casos Vacarisses està com 
està per haver anat ràpid. Explica que l’altra dia va llegir que a Sant Cugat un permís d’obres 
pot tardar 2 anys. Diu que d’això de posar més personal el Sr. Gibert ja sap que no pot ser que 
només es poden reposar les persones que es jubilen. Pel que fa als certificats urbanístics diu 
que no ho sap i que potser el regidor ho sàpiga. 
Dels senglars el Sr. Alcalde diu que l’estudi segueix i suposa que en breu els faran un altre 
informe de com evoluciona Ells recorda que a l’últim informe els van dir que funcionava 
sobretot en femelles joves i mascles joves. Aprofita per dir que tenen coneixement de que 
encara hi ha gent que dona menjar als senglars, gent que no ha entès que no son gossets, sinó 
animals salvatges. Afegeix que en casos problemàtics, com a Torreblanca II, fan aquestes 
actuacions puntuals amb gàbies que el que fan es treure d’allà aquests animals. 
Pel que fa a les instàncies diu que es cert que potser va per departaments, però que les seves 
ordres son que s’han de respondre el mes aviat possible i, com ha dit el Sr. Gibert, a vegades 
amb una trucada n’hi ha prou,  i li consta que s’està fent en molts casos i ja revisaran  què 
passa en aquests casos que no s’estan fent. 

 
Intervé el Sr. Casas qui du que encara no tenen informació definitiva d’alguna entitat, però en 
principi tenen 2 equips de futbol sala, 8 equips de futbol 11 un d’ells femení i un altre de mixt, 5 
equips de basquet, 2 de voleibol, 3 de korfball, 2 de hoquei, a Judo tenen 50 inscrits, a tir amb 
arc son unes 30 persones i a patinatge unes 60 persones. 

 
Pel que fa als certificats urbanístics el Sr. Casas diu que no recorda quin és el termini per fer-
los i que potser ho sap el Sr- Secretari. 

 
Pren la paraula la Sra. Moral qui explica que l’inici de les escoles ha estat dins de la normalitat, 
no hi ha hagut cap contratemps. Diu que ahir els van confirmar que hi havia un grup confinat al 
Cuc i dos al Pau Casals , però no saben ben bé com ha anat,  però aquest matí la família ha 
portat als nens al CAP i han donat negatiu,  per tant quedarien desconfinats i tot funciona amb 
normalitat. 

 
Intervé el Sr. Salamé qui, en relació al pas de vianants diu que queda descartat, primer perquè 
ja n’hi ha un una mica més avall i la part de dalt ja és una zona pacificada i que per tant el 
vianant té prioritat, no té sentit posar un pas de vianants allà. Pel que fa a la plaça 
d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda diu que sí que és necessària, però que no 
acaben de trobar el lloc més idoni. 

 
El Sr. Gibert diu que això de no posar passos de vianants a la zona de pacificació no és ben bé 
així, doncs a la mateixa carretera n’hi ha dos, per tant seguint el mateix criteri també n’hi hauria 
d’haver un. El Sr. Gibert pregunta que passaria si passa algun incident entre un vehicle i un 
vianant a aquesta zona, doncs la llei de trànsit ho deixa ben clar, els vianants tenen prioritat si 
passen pel pas de vianants. 
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El Sr. Salamé respon que ell no pot dir si el vianant quedarà cobert o no, diu que ja ho 
preguntarà i els hi informarà, però la zona pacificada està senyalitzada clarament com a 
prioritat per vianants. Diu que el pas de vianants que hi ha a dalt està a una carretera i està 
pintat amb altres pintures per tal que es vegi bé que és una zona prioritària per vianants. 
El Sr. Gibert diu que per estar tots mes tranquils seria més fàcil agafar un pot de pintura i pintar 
un pas de vianants, doncs es tracta de pocs diners, 

 
El Sr. Alcalde recolza el que ha dit el Sr. Salamé de que una zona pacificada dona prioritat al 
vianant, però també és cert que la gent no ho sap, a la carretera de la Bauma  el vianant pot 
travessar per on vulgui perquè té prioritat, però de totes maneres el Sr. Alcalde diu que poden 
mirar de fer un sabrejat i així quedarà més clar que és zona prioritària per vianants. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui, adreçant-se al Sr. Casas, li diu que si el projecte de la zona 
esportiva el veuen un cop ja estigui fet no és transparència, doncs ja no podran dir-hi res, ni fer 
cap suggeriment. Per altra banda el Sr. Boada pregunta d’on vindrà el finançament del nou 
local per la Policia i si s’ha de tenir tot el finançament o no 
 
El Sr. Alcade respon que sí, que s’ha de tenir tot i que ja el té. 
 
El Sr. Boada diu que segons el pressupost es destinaran 280.000 € però també hi ha la 
subvenció de la Diputació i pregunta si ja està concedida. 
 
El Sr. Alcalde respon que ara ha canviat i que primer s’ha de fer el projecte i licitar i després es 
rep la subvenció, hi ha una part de finançament propi, l’altra part que ve del PGI i a Can Serra 
una part ve del PUOSC i l’hauran d’avançar ells perquè no arribava fins el 2024. 
 
El Sr. Boada pregunta si no cal tenir tot el finançament per fer l’adjudicació. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui explica que la llei de contractes permet que quan s’hagi de finançar 
una actuació amb una subvenció o un préstec es pugui iniciar l’expedient fins a la fase 
d’adjudicació del contracte condicionat a l’existència real de crèdit en aquell moment. Explica 
que tal i com ha dit l’alcalde, han canviat el sistema, ara l’ajuntament fa una pre demanda i la 
Diputació fa la seva planificació en anualitats, un cop iniciat l’expedient de contractació amb 
aquest condicionant ells ja et conviden a fer-ho així , i en un període màxim de dos mesos 
hauran concedit la subvenció. Per tant, en el moment de l’obertura de pliques i la proposta de la 
mesa de contractació, en principi,  ja tindran la subvenció. 
 
El Sr. Boada també comenta que es va signar la renovació de la llicència a Hera Holding el dia 
30 d’agost i a les comissions no els han informat de res. 
Per acabar, torna a dir que si els ensenyen el projecte definitiu de les pistes de pàdel no hi 
podran dir res. 
 
Essent les   minuts el senyor alcalde - president dona per finalitzada la sessió a les vint hores i 
trenta tres minuts,   de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 EL PRESIDENT,      EL SECRETARI, 
 
 
        Antoni Masana i Ubach               Joan Amengual i Tomé 


