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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 28 
D’OCTUBRE DE 2021 
 
Vacarisses, a 28 d’octubre de 2021, essent les 19:00 hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària, els components del Consell 
Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 

 
Presideix     
                                          
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  
   
Regidors 
 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Paola Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 
 
Oberta la sessió és declarada  pública per la Presidència , en virtut del Decret de l’Alcaldia 
núm. 272/2021, de 15 d’octubre, pel qual es va resoldre disposar que, per tal de seguir 
contribuint a evitar el risc de contagi per la COVID-19,  amb mesures com el distanciament 
social,  la celebració dels Plens es realitzin sense la presència de  públic, i amb l’objecte de 
garantir el caràcter  públic de les sessions plenàries, llevat les excepcionalitats que preveu la 
Llei , 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 30 DE 
SETEMBRE DE 2021. 
 
Demana la paraula la Sra. Moral per dir que en l’ acta del 30 de setembre segueix sortint el seu 
nom antic, quan ja s’havia canviat el nom. 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat amb aquest canvi. 
 

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

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
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1.2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE JOVENTUT, D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL PER 
L’ABORDATGE DEL CONSUM DE DROGUES I PANTALLES, 2021-2025.- 
 
El consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social 
i de la salut, constituint-se com un fenomen multicausal i multidimensional,  perquè les seves 
conseqüències es manifesten tant en la vessant física com en la psicològica i en la social. 

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

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

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

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

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

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 de març de 2021, va 
aprovar l’elaboració del Pla de Drogues al municipi de Vacarisses, i  la creació i composició de 
la Comissió Política de Seguiment del Pla Local de prevenció de drogodependències i 
addiccions, de caràcter temporal. 

L’elaboració del Pla ha anat a càrrec de l’Àrea de cohesió social, ciutadania i benestar de la 
Diputació de Barcelona, qui en va fer el lliurament a l’Ajuntament. 

En el document del Pla Local per l’abordatge del consum de drogues i pantalles, 2021-2025, 
queda palès que els òrgans de govern local subscriuen com a reflex de la seva voluntat política 
en el marc de les competències que les lleis atribueixen a les administracions locals. 

De conformitat amb allò que disposen els articles 60.3 del TRLMRLC, 125.c) del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre (ROF), i 20.2 i 21.3 del ROM , per Decret de l’Alcaldia núm. 
120/2021, de 6 de maig,  facultat per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 25 
de març de 2021, es va resoldre aprovar l’adscripció dels regidors dels Grups Municipals no 
integrants de l’equip de govern, a la Comissió Política de Seguiment del Pla Local de prevenció 
de drogodependències i addiccions, i se’n donà compte al Ple de la Corporació a la sessió 
ordinària del 27 de maig de 2021. 

En data 14 d’octubre de 2021 s’ha tramés el document del Pla als membres de la Comissió 
Política de Seguiment del Pla Local de prevenció de drogodependències i addiccions. 

 
Vist que conforme l’article 67.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, l’Administració pública ha d’establir procediments de 
participació i col.laboració ciutadana en l’elaboració de plans i programes de caràcter general i 
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en la definició de les polítiques públiques més rellevants, s’ha observat aquest precepte amb 
intens procés de diàleg amb els actors claus en matèria de prevenció dels consums de drogues 
i pantalles i el seu abordatge educatiu i social, així com amb la infància i la joventut de 
Vacarisses. 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida el dia 20 d’octubre de 2021 
va dictaminar, al Ple de la Corporació proposo l'adopció del següent  

A C O R D 

PRIMER.-  Aprovar el Pla Local per l’abordatge del consum de drogues i pantalles de 
Vacarisses, 2021-2025, el qual ha de servir de marc de referència en quant a la prevenció, la 
reducció de riscos i la promoció de la salut en relació al consum de drogues i l’ús de pantalles, 
amb l’objectiu d’ampliar les actuacions que es desenvolupen al municipi en aquest àmbit, per 
donar resposta a les noves necessitats. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a les entitats i associacions de 
Vacarisses. 

 

Pren la paraula la Sra. Carbó qui diu que, tal i com han explicat a les comissions informatives i 
han anat parlant aquests mesos, els han presentat el pla local per a l’abordatge del consum de 
drogues i pantalles a Vacarisses que, tot i que ha estat un procés molt llarg, de ben segur que 
donarà els seus fruits. A continuació fa un breu resum dels acords de la proposta i pregunta als 
regidors de l’oposició si tenen alguna pregunta a fer. 

La Sra. Muñoz diu que no tenen cap pregunta i que la votaran a favor, doncs qualsevol acció 
que ajudi a prevenir qualsevol tipus d’addiccions sempre serà benvinguda i sobretot addiccions 
com la de les pantalles, que és completament nova i necessària una intervenció. 

Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que s’ha estat mirant el document de diagnosi de la 
situació actual a Vacarisses i vol fer un parell d’observacions. La primera, quan es fa referència 
a 16 urbanitzacions de Vacarisses i després hi ha un quadre amb el nombre d’habitants de 
cadascuna d’elles, i hi apareixen el nom de les 15 urbanitzacions i respecte el nucli urbà posa 
Vacarisses, el que no li sembla una qüestió banal, doncs a vegades el jovent de fora del nucli 
quan venen al nucli l’identifiquen com a Vacarisses,  i és un tema que cal treballar per millorar 
la cohesió de tot el municipi i en aquest cas es pot subsanar. Per altra banda, diu que en una 
altra de les pàgines es parla de les festes del municipi i, en aquest sentit, també s’obvien les 
festes majors de les diferents urbanitzacions. Pel que fa a la resta de propostes d’acció diu que 
troben que estan ben definides, ressalta que son importants les fortaleses que es 
diagnostiquen i demanen que es treballi en les debilitats que s’apunten per poder avançar en 
l’essència del pla. Per acabar diu que ho votaran a favor amb les observacions explicades. 

El Sr. Alcalde respon que la Sra. Fuster té tota la raó en que cal canviar el redactat i posar nucli 
urbà enlloc de Vacarisses. 

Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que troben molt bona idea que es comencin a treballar 
aquests temes a Vacarisses, estan bastant d’acord amb tot el que s’exposa i per tant hi votaran 
a favor. 

El Sr. Serna diu que personalment se sent molt content de tornar a estar fent els plens 
presencials i tots ells estiguin bé, doncs cadascú sap el que ha patit a casa seva. 
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Sobre el pla diu que no ha vist que s’hagi previst que la seguretat surti dels àmbits que son 
pròpiament de l’ajuntament,  i no sap si és perquè no es pot redactar res que tingui a veure 
amb l’exterior o és perquè no s’hi ha pensat. 

La Sra. Carbó respon que la idea és treballar com s’ha fet fins ara en les festes majors del nucli 
i també les que es fan fora, però més enllà d’això s’estan plantejant a la taula de l’abordatge del 
consum, des d’on ha sortit el pla,  altres línies d’actuació com era el Quilòmetre 0 i el fet de les 
alternatives a les sancions, tot això també s’inclou, no es centren només en oci nocturn 
organitzat per l’ajuntament. 

El Sr. Serna diu que el que ha vist és que es fa molt èmfasi en la seguretat dins de l’espai on es 
fa la festa però no ha vist que es reculli la seguretat un cop fora de la festa,  i no sap si és 
perquè l’ajuntament no té potestat. 

La Sra. Carbó respon que ara ha entès que es refereix a l’entorn de la festa un cop aquesta 
s’ha acabat. Diu que això està previst amb els vetlladors nocturns, que no pleguen un cop 
s’acaba la festa sinó que ells segueixen treballant. 

Per acabar el Sr. Serna diu que hi votaran a favor. 

El Sr. Gibert diu que estan d’acord amb tot el que han aportat els companys i que tenien el 
mateix dubte que el Sr. Serna, però que ara ja els ho han aclarit . Afegeix que tot el que sigui 
treballar amb el jovent de Vacarisses en aquesta problemàtica, tant de consum com de 
pantalles, ho troben adequat,  tot i que sobre el paper tots els plans estan molt bé però cal 
portar el pla a fer-lo efectiu i vetllar perquè es compleixi. Segueix dient que el consum de 
drogues és un tema molt preocupant pel jovent, per la manera de funcionar que té la majoria de 
jovent de la nostra societat. Per acabar diu que, com a eina, creuen que si la treballen i fan que 
sigui efectiva pot estar bé i, per tant, i votaran a favor. 

Queda aprovada per unanimitat. 

 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 

 

 
1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI 
DE DETALL C/MANRESA, 40.- 

Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del dia 12 
de juliol de 2021 va aprovar inicialment l’Estudi de Detall presentat pel Sr. xx, per a l’agrupació 
de 9 habitatges al carrer de Manresa número 40 de Vacarisses. 

Vist que l’esmentat acord fou sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOPB 
de data 30/07/2021, al diari Ara de data 22/07/2021 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i fou 
practicada notificació individualitzada a un interessat, per tal de poder formular al·legacions. 

Atès que durant el termini d’informació pública no ha estat presentada cap al·legació. 
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Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 20 
d’octubre de 2021, va dictaminar. 

De conformitat amb la normativa específica de règim local, l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), atribueix la competència per a “L’aprovació inicial 
del planejament general i l’aprovació que posa fi a la tramitació municipal dels plans i altres 
instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística” al Ple de l’Ajuntament. En virtut 
d’això, proposo al Ple de la corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat pel Sr. XX, per a l’agrupació de 9 
habitatges al carrer de Manresa número 40 de Vacarisses. 

SEGON.- Trametre un exemplar de l’esmentat Estudi de Detall i còpia de l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona. 

TERCER.- Publicar el present acord d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 

QUART.- Notificar el present acord als interessats. 

El Sr. Casas explica que es tracta d’un tràmit al que estan obligats pel pla general, s’ha 
d’aprovar un estudi de detall quan es fa una agrupació de més de 4 cases.  

Intervé la Sra, Fuster qui diu que per part de l’arquitecta de l’ajuntament s’informa 
favorablement sobre aquest estudi de detall i es diu que compleix els requeriments de 
contingut, estructura i paràmetres edificatius atorgats pel pla general i, per tant, en base a 
aquest informe votaran favorablement. 

Pren la paraula el Sr. Serna qui pregunta si es va presentar l’aprovació inicial també al ple, 
doncs ell no ho recorda. 

El Sr. Secretari respon que la competència per l’aprovació inicial és de la Junta de Govern i  
l’aprovació definitiva correspon al ple. 

El Sr. Serna diu que s’abstindran, entre d’altres coses perquè a ell personalment no li agrada la 
massificació dins de les parcel·les, que recorda quan es va edificar a Cal Sayas que també es 
van abstenir, i creuen que seria més bonic que Vacarisses no estigués tan massificada. 

El Sr. Alcalde respon que és evident que a tothom li pot agradar Vacarisses d’una determinada 
manera, però hi ha un pla general i s’ha de seguir. 

El Sr. Serna diu que simplement es tracta d’una decisió personal. 

El Sr. Boada diu que es tracta d’una parcel.la de mes de 5.000 m2 amb una façana de 84 
metres que dona per fer 4 o 5 cases com a màxim si s’hagués de segregar, però es fa l’estudi 
de detall per fer-ne més , però no es contempla el problema d’aparcament que es generarà al 
carrer Manresa, doncs per 9 habitatges haurien d’haver obligat a posar almenys 18 places 
d’aparcament sota de l’edifici i en canvi n’hi ha 8 ben justes. Segueix dient que els habitatges 
de planta baixa fan aproximadament 30 x 12, i creu que l’ajuntament hagués hagut d’obligar a 
aparcar dins de les parcel·les, que son suficientment grans. Per altra banda diu que la línia 
correguda que hi ha a la documentació  és l’alçada que es proposa dels habitatges, però del 
pla especial no hi ha res. El Sr. Boada li fa arribar un document al Sr. Alcalde per tal que pugui 
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comprovar que la columna de l’alçada esta correguda i és important que l’alçada reguladora 
estigui per sota dels 3 metres.  

El Sr. Alcalde diu que deixen la proposta sobre de la taula i s’ho miraran tot plegat, el tema dels 
aparcaments i de l’alçada. 

El Sr. Boada demana la paraula per afegir que ha vist que estan renunciant a metres quadrats 
de parcel.la, però que no va en contra del propietari, sinó que veu que els paràmetres estan 
baixats i no hi ha aparcament en cada habitatge,  el que pot ser un problema pels veïns del 
carrer. 

La proposta queda sobre la taula. 

 
1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021.- 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre de 2020, va aprovar 
inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici del 2020, per un import de 
9.525.000,00 euros, el qual va esdevenir aprovat definitivament, el 31 de desembre de 2020,  
amb caràcter automàtic desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública sense 
que es presentes cap reclamació o al·legació. 
 
Tot i que en data 27 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar les 
Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a les entitats 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, només van adreçades a  
projectes d’Educació que es portin a terme en el municipi de Vacarisses, mitjançant 
concurrència competitiva, i no es varen incloure d’altres projectes que habitualment són objecte 
de convocatòria de subvencions per les Entitats i AAVV , atès que no es podran realitzar per la 
actual situació del COVID-19.  
 
Que tal i com preveu l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i article 67.1 del seu reglament, es poden concedir les subvencions  de manera 
directa, sempre i quan figurin nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Vist que tanmateix l’article 10.1.a)  de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, estableix que les subvencions podran atorgar-se directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits 
aprovades pel Ple.  
 
Vist que l’article 125.2 a) del Decret 179/95 pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals, preveu que les subvencions poden atorgar-se directament quan 
estiguin previstes singularment en el pressupost de l’ens. 
 
Vist que a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal  es reconeix el dret a rebre ajudes 
econòmiques i utilitzant els mitjans públics municipals a les entitats ciutadanes inscrites al 
Registre d’Entitats segons s’assenyala a l’article 65. 
 
Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de data 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local,  atribueix al Ple de la Corporació la competència per a la modificació  del pressupost 
General de l’Ajuntament, seguint el procediment establert a l’article 168 i 169 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004,  de 5 de març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals. 
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Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió ordinària el dia  20 
d’octubre de 2021, va dictaminar ,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 
 

ACORD 
 
PRIMER. Aprovar  inicialment la modificació del Pressupost General de l’exercici 2021, en el 
sentit d’incloure nominativament les següents entitats ciutadanes inscrites al Registre d’Entitats 
de Vacarisses, així com modificar les consignacions pressupostàries indicades i pels imports 
que s’hi assenyalen a continuació: 
 

BAIXES 
  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

334 48000 Transferències corrents a Entitats Culturals 8.300,00 € 

342 48000 Transferències corrents a Esports 3.200,00 € 

231 48000 Transferències corrents Serveis Socials 1.000,00 € 

924 48000 Transferències corrents de Participació 4.520,05 € 

TOTAL 17.020,05 € 

 

ALTES 
  

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

334 48066 Transferències corrents a "Castellers de Vacarisses" 2.170,00 € 

334 48067 Transferències corrents a "Miscel·lania  Vacarisses" 380,00 € 

334 48068 Transferències corrents a "Fundació Torre del Palau" 1.200,00 € 

334 48069 Transferències corrents a "Associació Cor de Vacarisses" 550,00 € 

334 48022 Transferències corrents a "Associació Moto Clàssic Vacarisses" 4.000,00 € 

924 48088 Transferències corrents a "Associació de propietaris del Fresno" 1.687,92 € 

924 48096 
Transferències corrents a "Associació de propietaris de Torreblanca 
II" 

1.687,92 € 

924 48091 
Transferències corrents a "Associació de veïns de la Coma - 
Vacarisses" 

594,21 € 

924 48092 Transferències corrents a "Associació de veïns de la Carena Llarga" 550,00 € 

231 48006 Transferències corrents a "Càrites Parroquial de Vacarisses" 1.000,00 € 

341 48083 Transferències corrents a "Club Esportiu Vacarisses - Futbol Sala" 1.600,00 € 

341 48082 Transferències corrents a "Club Korfball Vacarisses" 1.600,00 € 

TOTAL 17.020,05 € 
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SEGON. Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del R.D. 500/90, de 20 
d’abril , en relació amb l'art 169,1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat 
pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març,  l’acord anterior, juntament amb el seu expedient, previ edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats 
podran procedir al seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant el 
Ple.  La Modificació de crèdits per transferències es considerarà definitivament aprovada, amb 
caràcter automàtic, de no presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat. 
 
TERCER. Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta de fer les transferències corrents a les diferents entitats que 
hi han optat per un valor total de 17.000 € en segona convocatòria. 
 
La Sra. Muñoz diu que hi votaran a favor. 
 
La Sra. Fuster diu que, igual que van manifestar en la primera convocatòria, si totes les entitats 
hi estan conformes la votaran a favor. 
 
La Sra. Miranda diu que també hi votaran a favor. 
 
El Sr. Serna pregunta quin criteri s’ha tingut en compte per adjudicar aquestes quantitats o si és 
la mateixa entitat la que proposa l’import. 
 
El Sr. Alcalde respon que bàsicament sí,  que és per petició de l’entitat. 
 
El Sr. Gibert diu que s’abstindran a la proposta doncs, com ja saben, en l’aprovació del 
pressupost també es van abstenir 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat.  
 
 
 

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

A FAVOR x x x x  x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS     x  

 
 
 
1.5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA  MODIFICACIÓ 
DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.- 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
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esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi 
de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, en part,  
al compliment de les previsions normatives , aclariments, correccions, increment de l’import 
d’algunes taxes aplicant l’IPC, així com per a l’adaptació de necessitats actuals, qüestions que 
es detallen als antecedents i fonaments jurídics de l’informe de Secretaria que consta a 
l’expedient. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis 
públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim 
Interior reunida en sessió ordinària el dia 20 d’octubre de 2021 va dictaminar , es proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següent 
 

A C O R D  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir 
per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 
-Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

-Ordenança fiscal  núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques 

-Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

-Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa 

urbana 

-Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres 
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Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a llicència o 

comunicació, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les 

revisions periòdiques 

-Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la Taxa per expedició de documents i símbols 

municipals 

-Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa sobre llicència d’obres o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme i altres serveis urbanístics 

-Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per la utilització d’instal.lacions esportives 

municipals i realització activitats esportives 

-Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua i dret de 

connexió 

-Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals 

-Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 

local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 

-Ordenança núm. 20 reguladora del Preu Públic per la prestació del servei d’atenció 

domiciliària. 

-Ordenança núm. 22, reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública 

-Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre 
espai de domini públic local. 
 
TERCER.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
QUART.- Exposar al públic mitjançant anunci a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al 
Portal de la Transparència,  els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les 
Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que, com ja els van informar a les comissions informatives, els canvis més 
substancials venen determinats en la recollida d’escombraries i l’aigua, i el que faran és pujar 
l’IPC interanual del setembre que és del 4 %, i també hi ha la modificació a les ordenances de 
les llicències, determinades bàsicament per l’ORGT, doncs son canvis normatius que després 
han suposat un canvi en les taxes que s’han hagut de recalcular,  i l’altra canvi substancial és 
en la piscina, amb els tiquets d’entrada i abonaments. 



 

11 

 

Diu que els van preguntar quines pèrdues havia suposat la piscina durant aquests anys i cedeix 
la paraula al Sr. Casas per tal que ho expliqui. 
 
El Sr. Casas demana disculpes perquè no ha tingut les dades fins aquest migdia mateix, i diu 
que durant el 2020 i 2021, tenint en compte la situació de pandèmia que han viscut i que 
algunes activitats que es feien no s’han pogut fer i que les entrades també s’han vist reduïdes, 
els ingressos del 2020 van ser de 8.080€ i el 2021 de 15.873 €, i les pèrdues van ser 20.164 € i 
el 2021 de 31.491 €, el que ha comportat uns dèficits importants, 12.000 € el 2020 i més de 
15.000 el 2021. Explica que amb els canvis a l’ordenança el que volen també és actualitzar 
quotes,  doncs s’han mantingut des de l’any 2010 i, en canvi, les despeses van pujant any rere 
any. També diu que volen crear unes quotes que puguin afavorir més a la població actual, com 
per exemple abonaments quinzenals per aquells que fan vacances fora durant uns dies i 
passen aquí la resta. Pel que fa als abonaments existents fins ara pujaran una mica els preus 
perquè tampoc s’havien tocat des de fa molt de temps,  i el que més penalitzaran son les 
entrades individuals, que son les que fan servir usuaris de cap de setmana i de fora del 
municipi. Segueix dient que fent la comparativa amb els preus d’altres municipis seguiran tenint 
els preus més baixos,  però calia actualitzar-los. 
 
La Sra. Muñoz diu que hi votaran a favor perquè cal que s’actualitzin tots els tributs i que siguin 
el més ajustats a la realitat. 
 
La Sr. Fuster diu que no hi estan d’acord per diferents motius. Pel que fa a la taxa de 
subministrament d’aigua i de gestió de residus diu que son serveis bàsics i essencials  i, per 
tant,  entenen que tant les famílies treballadores com les que estan a l’atur no poden fer front a 
uns increments en aquesta situació de post pandèmia que es troben, doncs és ara quan està 
començant a afectar econòmicament de valent a les famílies. Afegeix que també es troben amb 
l’increment del subministrament elèctric i, per tant, incidir en una pujada amb aquestes altres 
taxes no creuen que sigui el moment més adient per plantejar-ho. Respecte a la taxa de la 
piscina municipal pensen el mateix, quan arriba l’estiu és un servei necessari i la població que 
no té piscina privada en el seu domicili és la que s’ha de protegir, i a més diu que encara que 
ens comparem amb els municipis colindants, les condicions de la piscina de Vacarisses no es 
comparable amb les piscines municipals d’aquests altres municipis, i per tant creuen que 
mentre no hi hagi millores i es vagin adequant aquestes instal·lacions no s’haurien de tocar els 
preus, i manifesta que el fet de que els números no quadrin si el servei és necessari no té 
perquè ser rentable. 
Per acabar la Sra. Fuster diu que ara es comencen a notar els efectes d’aquesta crisi en el 
teixit de les empreses i en les famílies i, per tant, fins que no es relaxi la situació econòmica no 
compartiran aquests augments. 
 
La Sra. Miranda diu que aprovaran la proposta perquè creuen que l’IPC s’ha d’anar 
actualitzant. 
 
El Sr. Serna diu que estan d’acord amb la Sra. Fuster, creuen que ara no és el moment 
adequat d’ajustar les ordenances, estarien d’acord només amb la pujada de l’IPC. 
 
El Sr. Alcalde diu que precisament estan aplicant l’IPC interanual. 
 
El Sr. Serna diu que hi ha molts altres detalls a l’ordenança que no tenen res a veure amb l’IPC 
i s’estan pujant. 
 
El Sr. Alcalde diu que, a part de la piscina, tal i com ha comentat el Sr. Casas només toquen 
l’aigua i les escombraries, res més. Explica que, per exemple, l’ I.A.E. no es puja d’acord amb 
l’IPC, però que les taxes que afecten a la majoria de la població son les escombraries i l’aigua, 
que amb un consum entre el primer i el segon tram, que és el consum del 80 % de les famílies 
de Vacarisses, estan parlant d’una pujada de 2,5 € a l’any. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que, després d’analitzar els punts que es modifiquen, volen 
puntualitzar que es modifica un coeficient de l’impost en un 0,2 %, però el percentatge en les 
empreses grans és del 19%, a les mitjanes un 9,5 % i en les petites un 13, 3 %, i per tant les 
perjudicades son les empreses amb menys volum de facturació. 
Intervé el Sr. Boada per explicar que, com que hi ha diferents sectors, el problema és que 
diferents empreses no tenen el mateix percentatge, i per exemple del sector de l’abocador la 
pujada és d’un 5%, les que estan al polígon tenen una pujada del 10% i les altres un 30%, per 
tant creuen que la pujada hauria de ser per tothom igual i no per sectors. Segueix dient que la 
pujada més petita és la de la zona de l’abocador i, en canvi, on pugen més és al polígon. 
 
El Sr. Alcalde explica que, per exemple,  al nucli se li està pujant a la Caixa i que de l’abocador 
ja en parlaran,  perquè pensen fer una cosa que variarà això i, per tant , prefereixen deixar-ho 
així de moment. A més diu que es tracta de pujades que no son elevades, poden ser 100 € o 
150 € l’any, excepte algunes empreses grans que sí que poden ser 4.000 € l’any. 
 
En relació a la piscina, el Sr. Boada diu que els números més interessants serien els del 2019, 
que no estaven afectats per la pandèmia. 
 
Torna a intervenir el Sr. Gibert qui, en relació a la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives 
,diu que coincideixen amb la Sra. Fuster i amb el Sr. Serna, doncs entenen que l’augment 
perjudica al conjunt de la població, no només als que venen de fora i,  tal i com han dit ells, 
també els efectes de la pandèmia encara els patiran durant aquest any i el que ve. Coincideix 
també amb la Sra. Fuster que la piscina té moltes mancances i no es pot comparar amb les 
piscines de l’entorn, com per exemple la de Castellbell que té gespa i vestuaris com Deu mana.  
En relació a la taxa de l’aigua diu que es cert que es tracta d’un 4% però és un bé que el 
necessiten totes les persones, tant les que estan bé econòmicament com les que no i,  per tant, 
creuen que no toca, i ara s’haurien de deixar aquests serveis bàsics sense tocar. 
Pel que fa a la taxa de residus diu que, a part del que ha dit fins ara, vol afegir que la població 
està fent un esforç molt gran doncs s’està fent molt bé, s’està reciclant molt, reconeix que ells 
van ser crítics amb la implantació del “porta a porta” però ara veuen que està funcionant i la 
gent s’ha adaptat. Per tant,  tenint també en compte que tenen un retorn,  creuen que no és 
adient aquesta pujada encara que estiguin parlant de 3 € l’any. 
 
El Sr. Boada pregunta com queden les plusvàlues. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell volia parlar del tema als Informes de Presidència, però ja que li 
pregunten i com a reflexió general diu que de moment les plusvàlues estan suspeses. Diu que 
a Vacarisses aquest any han representat 700.000 € i, adreçant-se a la Sra. Fuster, li diu que 
està molt bé fer populisme però si aquests diners no surten de les taxes i impostos i no hi ha un 
finançament just per les administracions locals no saben com ho mantindran això. Afegeix que 
tenen unes escombraries per les que segons els estudis de la Diputació hauríem de pagar 150 
€ ,que és el cost que es necessita per cobrir la taxa, en canvi en paguen 70 i a partir d’ara 72, 
si de moment no tenen les plusvàlues i voten en contra de pujar les taxes......  
Respecte la piscina diu que té unes pèrdues de 12.000 i 15.000 €, s’hi han fet inversions i 
fortes i,  per tant , si els diners no surten de les taxes els ajuntaments el que hauran de fer és 
tancar. 
Demana la paraula la Sra. Fuster per dir que ells no fan populisme, sinó que creuen que en 
aquests moments, donada la situació de post pandèmia i inici de crisi econòmica, no és 
moment d’incrementar els preus, i diu que esperen que això remonti i el teixit econòmic de 
Catalunya vagi endavant, però ara per ara no creuen que la gestió de l’ajuntament hagi de 
col·laborar en el perjudici econòmic a les famílies. 
 
El Sr. Alcalde segueix defensant que es tracta de populisme i li diu a la Sra. Fuster que allà on 
estan governant estan fent el mateix que fan ells, com a mínim pujar l’IPC, per tant no pot 
demanar aquí el que no demana a altres llocs. 
Per altra banda el Sr. Alcalde diu que tenen uns Serveis Socials que funcionen molt bé per 
aquells ciutadans que ho estiguin passant malament, però aquests diners de Serveis Socials 
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surten precisament d’això i, per tant , si no cobreixen les taxes, si de les escombraries tenen 
unes pèrdues de 500.000 € i de l’aigua de 400.000 €, no tindran Serveis Socials perquè 
aquests diners s’hauran de destinar a pagar l’aigua i les escombraries. Afegeix que quan van 
entrar a governar ja van dir que almenys anirien pujant l’IPC i l’any passat ja no ho van fer. Diu 
que, per exemple a Viladecavalls paguen 160 € d’escombraries i també tenen el “porta a porta”, 
de l’IBI i de l’aigua també paguen més, doncs és essencial entendre que les taxes s’han 
d’adequar al que val el servei. 
 
El Sr. Boada diu que si agafessin la pujada de la piscina, els 30.000 € que els han dit 
d’ingressos, la pujada d’aquest 4 % de totes aquestes taxes suposen 1.200 € i pregunta si ve 
d’aquests 1.200 €. 
 
El Sr. Alcalde respon que la piscina no es puja un 4%, sinó que alguns conceptes pugen una 
mica i d’altres menys. 
 
El Sr. Boada diu que voldria saber millor els números per saber si estan discutint per 1.500 €, 
segueix dient que hi ha gent molt fotuda, que ara els està arribant l’impost aquest nou dels 
cotxes, per les empreses tampoc és justa aquesta diferència d’un 5 % a un 14 %, tothom hauria 
de ser igual perquè les empreses també han fet molts sacrificis, sobretot les grans. 
En relació a les plusvàlues el Sr. Boada diu que s’han carregat la manera d’aplicar-les , doncs 
anaven en funció del valor cadastral quan podia ser que l’habitatge no ho valgués. 
 
El Sr. Alcalde diu que el que s’han carregat ara és la manera de calcular-les, que va ser al 2017 
quan van fer l’altre canvi. 
 
El Sr. Boada segueix dient que l’impost de les plusvàlues és el més important per tots els 
ajuntaments d’Espanya i pregunta al Sr. Alcalde si saben quina solució els donaran, doncs 
suposen molts diners per tots els ajuntaments. 
 
El Sr. Alcalde diu que avui ha llegit que les plusvàlues suposen a Madrid 500 milions, a 
Barcelona 300 milions, Terrassa 12, Sant Cugat 16 i el que s’està dient és de fer un fons de 
prestacions per d’alguna manera poder suplir aquesta pèrdua.  
 
Adreçant-se al Sr. Secretari, el Sr. Boada pregunta si aquesta plusvàlua que s’anul.la prescriu o 
no, es a dir si es podrà tornar a calcular amb un altre sistema o es perdrà. 
 
El Sr. Secretari diu que si per exemple avui hi ha una mort no es podrà liquidar perquè s’ha 
carregat el sistema de càlcul i,  per tant, en principi això es perd. Afegeix que el tema està en 
que s’aprovi una llei que modifiqui el sistema de càlcul de la plusvàlua perquè realment 
contempli l’increment de valor que experimenta un immoble des de la data d’adquisició a la 
data de venda i no el sistema de les Hisendes Locals que el que fa es contemplar un augment 
de valor encara que aquest no hagi existit. Tal i com ha dit el Sr. Alcalde, el Secretari explica 
que l’any 2017 ja hi va haver una sentència del Constitucional que deia que si es justificava que 
no hi havia hagut un augment de valor entre la data d’adquisició i venda no estava subjecte a 
l’impost i posteriorment al 2019 van dir que si hi havia un augment de valor però l’import de la 
liquidació puja més que aquest increment tampoc es podria liquidar. Per acabar, diu que ara 
s’ha de canviar el càlcul  i tots estan a l’esperant i, mentrestant, tots els que ja han pagat no 
tenen res a fer, i els que han recorregut i, per tant, no son liquidacions fermes, s’ha de veure 
que passarà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per dir que això afecta també als pressupostos,  que estaven fent-los i ara 
han de veure de quina manera poden recollir les plusvàlues. 
 
El Sr. Boada pregunta quins eren els ingressos a nivell pressupostari . 
 
El Sr. Alcalde respon que segons els pressupost eren 525.000 € i de moment s’han liquidat 
750.000 €. 
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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       x        x      x  

ABSTENCIONS       

 
 
1.6.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’UIPV, DE SUPORT A LA PROPOSTA 
PRESENTADA PER LES ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A 
CATALUNYA PER QUE ELS SIGUI CONCEDIDA LA CREU DE SANT JORDI.- 

 

En data 16 de juny de 2021 es va presentar, tal i com és preceptiu a la Consellera de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, un escrit a través del qual es sol·licitava que es pogués estudiar 
l'atorgament de la Creu de Sant Jordi als Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, que amb 
motiu de la pandèmia de la Covid 19 han estat prestant serveis a la ciutadania dels nostres 
pobles i ciutats.  

La seva predisposició a participar en tots els dispositius assistencials que se'ls ha encomanat al 
llarg de la pandèmia de la Covid-19 ha estat molt important i necessària.  

Els Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, degudament formats i nomenats pels seus 
respectius Ajuntaments conformen un col·lectiu de 1621 persones, que  amb la seva dedicació 
de servei i generositat han hagut d'atendre algun de les necessitats que des del punt de vista 
social s'ha evidenciat imprescindibles a les nostres comunitats.  

Un reconeixement com la Creu de Sant Jordi reafirmarà els valor d'altruisme, perquè la seva 
feina no és retribuïda en diners, i de servei a la comunitat, que són la raó de ser d'aquests 
Voluntaris i Voluntàries que han estat formats a l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya i 
nomenats pels seus respectius ajuntaments.  

És per això que d'acord amb els arguments descrits i en consonància amb la sol·licitud 
presentada el mes de juny, relativa a la concessió d'aquesta distinció, el Grup Municipal d’Uipv 
presenta al Ple de la corporació, l’adopció dels següents: 

A C O R D S 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Vacarisses s’adhereixi a la petició formulada davant de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pels Voluntaris i Voluntàries de Protecció 
Civil de Catalunya, per a que els sigui atorgada la Creu de Sant Jordi. 

SEGON.- Traslladar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
perquè sigui annexat a l'expedient incoat i així sumar suports a la concessió de la distinció sol-li 
citada. 

TERCER.- Comunicar el present acord a la Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Vacarisses. 

QUART.- Publicar els acords a la web i a la revista el Terme. 
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El Sr. Gibert llegeix el contingut de la moció.  

A continuació diu que pensen que els voluntaris de Protecció Civil han fet una tasca molt 
important de manera altruista i per això creuen que és adient que els facin aquesta distinció per 
la feina feta, tant a Vacarisses com a la resta de Catalunya. 

Intervé la Sr. Muñoz qui diu que hi votaran a favor ,doncs hi ha d’altres sectors que ja han rebut 
un reconeixement, encara que no hagi estat suficient i, per tant, Protecció Civil també mereix 
aquest reconeixement. 

La Sra. Fuster diu que també hi votaran a favor per donar suport i reconeixement a aquest 
col·lectiu de voluntaris i voluntàries que durant la pandèmia han fet una tasca molt important i 
necessària. 

La Sra. Miranda diu que es tracta d’una moció de reconeixement a la gran feina d’unes 
persones que voluntàriament ajuden en aquests temps de crisi i pandèmia, durant els quals el 
seu esforç ha estat molt important i, per tant, hi votaran a favor. 

El Sr. Serna diu que hi votaran a favor i no només per la feina durant la pandèmia, perquè ja fa 
molt de temps que treballen per tot arreu ajudant als demés i, per tant , mereixien aquest 
reconeixement. 

El Sr. Alcalde diu que ells també hi estan totalment a favor i també els hi han fet arribar el seu 
reconeixement per la tasca feta, de la mateixa manera que han fet amb l’ADF. Explica que en 
els moments més durs de la pandèmia els voluntaris van repartir mascaretes, van portar 
aliments a les cases i, per tant, el seu reconeixement és infinit i és per això que hi votaran a 
favor. 

El Sr. Gibert agraeix a tots els partits i a l’equip de govern el fet de que presentin una moció i hi 
estiguin tots d’acord, doncs realment s’ho mereixen. 

 

Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.  

 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

  

 

1.7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM , PER AL TRASPÀS REAL 
DE RODALIES A LA GENERALITAT.- 
 
La vaga de maquinistes de Renfe, del 30 de setembre al 7 d’octubre, va provocar el caos a les 
estacions de tren catalanes i va generar una sensació d’indignació a les persones usuàries de 
la xarxa de Rodalies i dels serveis ferroviaris regionals de mitja distància. Però aquesta no és 
malauradament una situació nova per als més de 400.000 usuaris que utilitzen diàriament 
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aquest servei i en pateixen recurrentment les seves clares deficiències i les mancances 
històriques. 
 
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del país; 
en plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant desconfiança i aversió 
cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat. Els durs efectes de la vaga, 
convocada justament per exigir millores i per garantir els drets laborals dels treballadors i 
treballadores de Renfe, van ser només la punta de l’iceberg de què fa anys que pateixen els 
usuaris d’aquest servei per la desinversió crònica de l’Estat Espanyol en la xarxa i la seva mala 
gestió.  
 
L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que havia de 
ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 de l’estatut, 
encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens 
(horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La titularitat, gestió i explotació de 
la infraestructura d’estacions, vies i andanes, però, va seguir en mans d'Adif, l'empresa pública 
que depèn del Ministeri de Foment. De fet, l’operadora del servei ha quedat condicionada a un 
senzill conveni amb la mateixaice Renfe-operadora i qualsevol opció de millora horària ha 
sofert constantment les limitacions d’una infraestructura àmpliament afectada per una 
desinversió i manca de manteniment per part del Ministeri de Foment (Adif). 
 
Sense un contracte de servei adequat, sense els traspassos econòmics anuals previstos a la 
comissió mixta des de fa més de 10 anys, amb una governança de la Generalitat sobre 
l'operadora obligada a passar pel Ministeri, sense un conveni que obligui a complir el Pla de 
Rodalies, i amb una inversió en la infraestructura, per part d’Adif, inferior al 15% del previst, el 
traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser i continua sent una ficció absoluta. Un despropòsit, 
doncs, que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus conflictes en la seva mobilitat 
quotidiana, que té com a resultat la desconfiança dels usuaris en el transport ferroviari pels 
seus retards constants i la sobreocupació en hora punta. També l’increment de l’ús del vehicle 
privat i, per tant, les emissions.  
 
Durant la recuperació progressiva de la pandèmia de la Covid-19 el servei es va prestar sense 
control d’aforaments en andanes ni vagons. Durant el darrer any algunes línies, com la R3 
(L’Hospitalet - Puigcerdà), han sofert reducció de freqüències amb alguns trens eliminats de 
forma fixa de l’horari diari. Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions previstos en el Pla 
Rodalies 2008-2015 només se’n va executar un 13%. D’aquesta quantitat, el 60% es va gastar 
en el nou accés a l’aeroport del Prat. El 2014 es va batre un mínim històric, amb 34 milions. El 
març de 2017 el Gobierno del Estado va prometre 4.000 milions per millorar el servei, però des 
d’aquell any només se n’han invertit 264. El 48% de les inversions en trens de proximitat ha 
recaigut a la Comunitat de Madrid, i només un 16% a Catalunya. 
 
Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre que a 
Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un valor del 99%, 
Renfe amb prou feines arriba al 94% per al servei de rodalies, i encara sense tenir en compte 
com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també altres problemes endèmics a afegir 
com són les poques millores en la mateixa flota de trens i en les estacions de Rodalies, encara 
amb nombrosos passos a nivell, i amb múltiples punts negres en matèria d’accessibilitat, que 
dificulten el transport a les persones amb mobilitat condicionada, els cotxets d’infants, la 
intermodalitat en bicicleta... 
 
És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral del 
servei per part de la Generalitat, des de les tarifes, el funcionament dels trens, la informació, 
l’estat i millora de les estacions i, evidentment, també la resolució de qualsevol conflicte laboral. 
És l’única solució perquè les necessitats de les usuàries siguin garantides amb responsabilitat 
de gestió i un servei i una infraestructura adequada. 
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de Vacarisses proposa 
l’adopció dels següents  

 
 

A C O R D S 
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent a 
tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de 
Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la 
xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar 
estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i 
les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la transferència del dèficit 
tarifari per tal de poder-lo gestionar directament. 
 
TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions 
per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.  
 
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions 
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri 
territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, 
els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de 
xarxa ferroviària a comarques. 
 
CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest 
servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per 
proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries. 
 
SISÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la T-
Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat i 
justícia social i afavorint l’ús del transport públic. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i 
difondre’l a la ciutadania. 
 
 
El Sr. Salamé explica que del passat 30 de setembre al 7 d’octubre es va convocar una vaga 
de maquinistes de RENFE que va provocar una mica de caos a les estacions de tren catalanes, 
doncs és un servei que utilitzen cada dia 400.000 usuaris i que es veuen afectats pel mal 
funcionament d’aquest servei. Segueix explicant que la xarxa de rodalies és un servei clau per 
a la mobilitat diària del país en plena emergència climàtica, doncs el mal funcionament promou 
l’ús del vehicle privat i incrementa les emissions. L’any 2010 la  Generalitat va assumir les 
responsabilitats de supervisió del que havia de ser el traspàs de la competència, assumint la 
gestió dels trens, horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris i, en canvi,  la 
titularitat, la gestió, l’ explotació  i infraestructura d’estacions, vies i andanes va seguir en mans 
d’ADIF, que com saben tenen unes limitacions en infraestructures i inversions molt grans. 
També diu que una altra problemàtica son els constants retards dels sistemes de rodalies, 
comparant-los amb Ferrocarrils i el Metro que assoleixen una puntualitat del 99%. 
Explica que a Vacarisses últimament hi han fet inversions, a Can Serra primer i ara estan en 
obres a Torreblanca i han arreglat alguns punts més,  però també s’ha de dir que va haver de 
passar un greu accident que va suposar la mort d’una persona i, per tant, és urgent que es 
traspassi tot el servei de rodalies a la Generalitat. 
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A continuació el Sr. Salamé llegeix els acords de la moció. 
 
Pren la paraula la Sra. Muñoz qui diu que, encara que sabem que el servei és molt deficient,  
creuen que de manera municipal poc es pot fer en aquest sentit i,  igual que amb d’altres 
mocions que s’ha demanat traspàs de competències a l’estat espanyol , s’abstindran. A més 
diu que tampoc tenen garanties de que el govern pugui millorar el servei amb el traspàs de les 
competències. 
 
La Sr. Fuster diu que el problema de RENFE no ve de les darreres vagues, sinó que 
s’arrossega des de fa anys i no només amb el traspàs tindran tot el camí obert, però si que és 
cert que com més a prop es pugui fer la gestió creuen que es podrà avançar més que els 
darrers anys. Pel que fa a Vacarisses, la Sra. Fuster diu que és cert que s’han fet les obres a 
l’estació de Can Serra i ara es faran a Torreblanca, el que està molt bé, però creuen que el que 
necessita la població és una major freqüència horària,  doncs no tenen un servei públic eficient 
que la gent pugui fer-lo servir. 
També diu que no creu que amb el traspàs al govern de la Generalitat s’obrin totes les portes i 
tinguin més freqüència, però és un reivindicació que s’ha fet i s’ha de seguir fent, doncs 
Vacarisses és un municipi força incomunicat amb les localitats colindants. 
Per acabar, com que sempre fan la comparativa amb l’estat, diu que als pressupostos s’està 
tractant i li consten 639 milions per Rodalies Catalunya. Per tant, si finalment s’aproven aquests 
pressupostos i arriben aquestes quantitats, la població desitjarà veure en què es reflecteix i si 
es pot avançar en aquesta greu problemàtica que té Vacarisses i tot Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde diu que estan totalment d’acord amb el tema de les freqüències, però com la 
senyora Fuster ja sap això passa sobretot per les obres que s’han de fer a Montcada, perquè 
ara tot el trànsit ferroviari entra per un únic túnel i és impossible que hi passin més trens encara 
que els vulguin posar. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui diu que explicarà el que pensen des de el PSC de la moció en 
diferents punts. Per començar diu que  el pla d’inversió actual contempla la compensació del 
que no es va executar en el pla anterior així com la inversió addicional per tot el que es 
demana, a més el pla s’està complint, s’estan executant noves obres com la de l’aeroport i 
nous accessos adaptats a les estacions com la de Vilafranca o Vacarisses. 
En segon lloc diu que, la Generalitat, quan parlen de traspàs, el que volen és un alineació dels 
treballadors i material rodant de RENFE i les infraestructures d’ADIF. 
En tercer lloc el govern d’Espanya està compromès amb la transparència i recursos necessaris 
per a la millora del servei, i els recorda que mai es va posar en marxa el contracte programa 
Renf -Generalitat. 
Per altra banda diu que la Generalitat ha anunciat que crearà el servei de Rodalies-Lleida amb 
material propi a partir de l ‘any 2024, si la Generalitat fes un contracte programa amb RENFE 
podria començar a operar aquestes línies en qüestió de mesos, és una operació purament 
propagandística doncs resulta una línia d’operacions molt senzilla. Afegeix que també falta per 
saber quin serà el centre de manteniment, d’operacions, els maquinistes, personal de taller, 
etc...doncs actualment RENFE no té maquinistes habilitats per circular. 
Per acabar diu que, en relació al cinquè i sisè punt estan totalment d’acord, porten més de 6 
anys de retràs i un seguit de despropòsits, i és per tot això que hi votaran en contra. 
 
El Sr. Serna diu que hi votaran a favor, tot i que creuen que el problema de rodalies s’arrossega 
des de fa 40 anys i cap partit s’ha decidit a invertir a Catalunya com Catalunya es mereix i,  per 
tant,  si aquesta moció és suficient com per donar una empenta important i que la Generalitat 
pugui gestionar les millores de RENFE ja estaria bé, doncs per molt poc que es millori segur 
que en sortiran guanyant. 
 
El Sr. Boada diu que molts municipis del Vallès i del Bages tenen enveja dels municipis per on 
passen els Ferrocarrils de la Generalitat, doncs creuen que funcionen realment bé,  per 
exemple a Terrassa és com un Metro. Segueix dient que segons la premsa l’última 
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manifestació la van fer els treballadors de RENFE que no volien ser traspassats a la Generalitat 
amb les mateixes condicions que tenen com a treballadors de l’estat.  
El Sr. Boada diu que s’estan fent millores a Vacarisses però, segurament, si ho portés la 
Generalitat, tot i que s’ha de pensar en els recursos, es podria gestionar diferent i augmentar la 
freqüència. Per acabar diu que hi votaran a favor, doncs només veient l’experiència de la 
Generalitat amb els Ferrocarrils creuen que segur que hi sortirien guanyant. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
   

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

A FAVOR  x  x x x 

EN CONTRA         x    

ABSTENCIONS       x      

 
 
 
 
1.8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, PER ACABAR AMB LA 
DISCRIMINACIÓ DE LES DONES A L’ESPORT I AMB LA SEXUALITZACIÓ DEL COS DE 
LES ESPORTISTES.- 
 
 
Vivim en una societat en què la discriminació envers les dones suposa un fre a la igualtat i una 
pèrdua de capital humà. La discriminació cap a les dones impregna tots els sectors de la 
societat i limita la capacitat de totes les persones de viure en plena igualtat i llibertat i la pràctica 
esportiva no es troba exempta d’aquestes desigualtats.  
 
L'informe Dones en l'esport d'enguany posa de manifest els biaixos de gènere en aquest àmbit. 
Primerament, trobem un biaix important en l'esport que practiquen majoritàriament les dones i 
els homes. Els homes es concentren  principalment als esports com el futbol i el bàsquet i les 
dones ho fan a la gimnàstica rítmica i la dansa. Tal com succeeix en altres àmbits de la vida, 
les activitats esportives masculinitzades són aquelles més valorades econòmicament, 
considerades d'alt nivell, més visibilitzades pels mitjans de comunicació i més seguides pel 
públic. Tot i que, afortunadament, cada vegada més, podem trobar dones esportistes als 
mitjans i a les activitats de competició sent referents per a altres dones i noies. 
 
Les xifres no milloren pel que fa a presència de dones a les estructures directives de clubs i 
federacions esportives. Les dades demostren  que en els últims anys, cada cop hi ha més 
dones esportistes d’alt nivell (ja han passat de representar el 45%  l’any 2010, al 51% el 2020), 
però aquest  increment no es reflecteix als espais de presa de decisió. L'any 2020 només un 
27% de les persones  integrants de  les juntes  directives  dels  consells  esportius  de  
Catalunya  eren  dones,  una  xifra  molt allunyada de la paritat. A aquest fet hi hem de sumar 
que els protocols pels quals es regeixen les diferents activitats esportives, estan elaborats des 
d'una visió masculina i alhora masclista que sexualitza el cos de la dona. Així mateix, l’ocupació 
en entrenadores i entrenadors esportius continua sent un espai d’homes. Les darreres dades 
de 2019 indiquen que les dones continuen representant una mica més del 15% del total 
d’aquest col·lectiu. Les feines que representen esferes de responsabilitat, poder o superioritat 
moral són les que més resistències oposen a que les dones hi accedeixin 
 
Per tant, què succeeix amb les dones que practiquen activitats esportives de manera 
professional? Doncs que xoquen frontalment amb les estructures  patriarcals i masclistes del 
sistema, un fet que genera desigualtats que es manifesten també contra els cossos de les 
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dones. Els Jocs Olímpics de Tòquio 2021 en són una constatació.  Hem vist com aquesta 
lògica masclista amb què s'han dissenyat bona part dels protocols esportius, no prioritza ni el 
joc ni la comoditat de les esportistes, sinó que posa per davant la idea que el cos de les dones 
és  un  objecte  per  complaure  la  mirada  masculina.  Els  dos  casos  que  han  generat  més 
controvèrsia i que han tingut una dimensió més mediàtica han estat el de les jugadores 
noruegues  d'handbol platja que han estat  multades per la Federació Europea d’Handbol (EHF) 
amb 1500 euros per negar-se a jugar amb biquini, quan els seus companys homes ho fan amb 
samarreta i pantalons fins als genolls;  i també el cas de les gimnastes alemanyes que han 
competit amb un vestit de cos sencer trencant amb el vestuari "convencional". 
 
Aquestes  normes  de  vestuari són del  tot  discriminatòries,  ja  que  tenen   per  objectiu  la 
sexualització del cos de les esportistes. Com a Societat i també des de la política institucional, 
hem d'impulsar un canvi d'aquestes normes i protocols, amb l'objectiu de permetre  la lliure 
elecció de vestuari de les esportistes, amb l'objectiu de garantir-ne la màxima comoditat i 
eficiència per a la pràctica esportiva que realitzen, tal com succeeix en el cas dels homes. Des 
d’Esquerra Republicana ens comprometem a abordar  aquesta qüestió des de tots els àmbits 
en què tinguem representació política. Perquè l'espectacle està en el joc, no en el cos! 
 
És en aquest sentit doncs,  de la mateixa manera que denunciem aquestes situacions, aportem 
línies de treball que han d’erradicar aquestes discriminacions de qualsevol pràctica esportiva i 
àmbit relacionat amb la pràctica de l’esport, amateur i professional. I és per tots aquests motius 
que proposem l’adopció dels següents   
 

A C O R D S 
 
PRIMER. Impulsar des de l’Ajuntament la pràctica de l’esport femení, tant en l’àmbit de 
l’esport escolar, l’esport amateur, i l’esport federat, ja sigui en equips femenins o mixtes, com 
en el foment de seccions femenines o equips mixtes als clubs esportius de totes les 
disciplines que es practiquen al municipi.  
 
SEGON. Impulsar campanyes als centres educatius des de l’Ajuntament contra la segregació 
horitzontal en l’esport; no hi ha esports de nois i esports de noies.  
 
TERCER. Treballar conjuntament amb els clubs esportius del municipi per elaborar un Pla 
d’Igualtat que es concreti en la presència de dones a les estructures organitzatives i directives 
dels clubs.  
 
QUART. Treballar conjuntament per fomentar la presència de dones entrenadores, àrbitres, 
delegades de camp...arribant a totes les figures necessàries per a la pràctica de les diferents 
disciplines esportives.  
 
CINQUÈ. Treballar conjuntament amb els clubs esportius locals, les federacions, i des de la 
regidoria responsable de l’àmbit esportiu per acabar amb la sexualització del cos de les 
dones en algunes equipacions esportives clarament diferenciades de la indumentària 
masculina i que res tenen a veure amb la comoditat a l’hora de practicar esport.  
 
SISÈ. Fer arribar aquests acords a totes les institucions que intervenen en la pràctica 
esportiva al municipi; clubs, federacions esportives, així com a la Diputació i a la Secretaria 
General de l’Esport del Govern de la Generalitat.  

 
 
Pren la paraula la Sra. Carbó qui diu que vivim en una societat en què la discriminació envers 
les dones suposa un fre a la igualtat i una pèrdua de capital humà, impregnant tots els sectors 
de la societat i limitant la capacitat de totes les persones de viure en plena igualtat i llibertat. 
La pràctica esportiva no es troba exempta d’aquestes desigualtats i és dins d’aquest sector 
on trobem un biaix important en els esports que es practiquen majoritàriament per homes i 
per dones i, tal com succeeix en la majoria d’àmbits de la nostra vida i societat, les activitats 
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esportives que estan masculinitzades son les que estan més ben valorades econòmicament, 
es consideren de més alt nivell i estan més visibilitzades a tots els mitjans. A més les xifres 
tampoc milloren pel que fa a la presència de dones en les estructures directives de clubs i 
federacions esportives i els protocols pels quals es regeixen les diferents activitats esportives 
estan elaborats des d’una visió masculina i alhora masclista que sexualitza el cos de la dona. 
Així mateix, l’ocupació en entrenadores i entrenadors esportius continua sent un espai 
d’homes i masculinitzat i, per tant, les dones que practiquen aquestes activitats esportives de 
manera professional xoquen frontalment amb les estructures patriarcals i masclistes del 
sistema. Segueix dient que hem vist com aquesta lògica masclista amb què s'han dissenyat 
bona part dels protocols esportius, no prioritza ni el joc ni la comoditat de les esportistes, sinó 
que posa per davant la idea que el cos de les dones és  un  objecte  per  complaure  la  
mirada  masculina. Aquestes normes de vestuari son del tot discriminatòries i, ja que tenen 
com a objectiu la sexualització del cos, com a societat i des de la política institucional  s’ha 
d’impulsar un canvi d’aquestes normes i protocols amb l’objectiu de permetre la lliure elecció 
del vestuari de les esportistes amb l’objectiu de garantir-ne la màxima comoditat i eficiència 
per la pràctica esportiva, tal i com succeeix en la majoria d’esports masculinitzats. És en 
aquest sentit doncs,  de la mateixa manera que denunciem aquestes situacions, aportem 
línies de treball que han d’erradicar aquestes discriminacions de qualsevol pràctica esportiva i 
àmbit relacionat amb la pràctica de l’esport, amateur i professional. I és per tots aquests 
motius que proposen l’adopció de certs acords, dels quals destaca el tercer acord que diu 
“treballar conjuntament amb els clubs esportius del municipi per elaborar un Pla d’Igualtat que 
es concreti en la presència de dones a les estructures organitzatives i directives dels clubs” 
doncs, tot i que volen treballar en un pla d’igualtat en l’àmbit esportiu, no volen que en aquest 
pla es tracti només el tema de les estructures organitzatives sinó la resta de punts com 
campanyes en centres educatius, la millora de la presència de dones entrenadores, àrbitres, 
etc...el que es podria recollir dins d’aquest mateix pla. Per acabar remarca també el fer arribar 
els acords i aquesta voluntat tant als clubs i federacions del municipi així com a la Diputació i 
a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui explica que amb aquesta moció el que fan es posar-se feina a ells 
mateixos, el que troben que està molt bé . 
 
La Sra. Muñoz diu que no podria ser d’una altra manera, la votaran a favor. 
 
La Sra. Fuster diu que també estan totalment a favor des del  primer punt fins a l’últim, doncs 
no es parla només de les esportistes sinó de tots els àmbits, les diferents àrees i, en 
definitiva, és tracta de normalitzar sense distinció de sexe que és el que hauria de ser i cap a 
on volen caminar. 
 
La Sra. Miranda diu que el seu partit pensa que poden votar a favor de la moció però al 
mateix temps creuen que el govern català d’Esquerra i Junts haurien de fer un esforç 
pressupostari a favor del sector de l’esport i concretament del femení, doncs encara estan a 
l’espera d’una nova llei de l’activitat física i de l’esport que garanteixi la gestió  publica de 
l’esport, el finançament i la participació del  conjunt del sector ajudant més a l’esport femení. 
Per acabar diu que hi votaran a favor. 
 
Per part de Veïns per Vacarisses, el Sr. Serna diu que també hi votaran a favor i, adreçant-se 
a la Sra. Carbó li diu que les xifres, encara que sigui molt a poc a poc, però una mica han 
millorat, doncs abans no hi havia cap dona i ara almenys n’hi ha alguna fins i tot en futbol, de 
primera categoria femení. Per acabar diu que hi votaran a favor i ofereix el seu ajut en tot el 
que calgui. 
 
Pren la paraula la Sra. Moreno qui vol felicitar-los per la moció doncs, com ja saben, a ella 
aquestes mocions li encanten i pregunta si aquest pla d’igualtat el faran directament des de 
l’ajuntament o subcontractaran alguna empresa i si son conscients de que han de treballar 
dues regidories juntes, doncs ella creu que no només es tracta de temes organitzatius i 
directius de clubs sinó també d’horaris de pista, instal·lacions.... Per exemple creuen que l’ús 
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de la pista del poliesportiu no està ben gestionat, doncs no estan equiparats els horaris d’ús 
entre l’esport masculí i el femení, I és per tot això que si no ho fa una empresa 
subcontractada s’hauran d’arremangar perquè hi ha feina a fer. Per acabar ofereix el seu ajut 
en el que calgui. 
 
Intervé la Sra. Carbó qui agraeix a tots els partits les seves intervencions i explica que 
l’elaboració dels plans, tant per capacitat de Recursos Humans com econòmicament parlant, 
no es poden permetre fer-ho ells i normalment compten amb la col·laboració d’entitats que els 
ajuden i que en saben d’elaborar aquests plans. Afegeix que per descomptat el tema dels 
horaris i disposició de l’espai també entraria dins d’aquest pla. 
 
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.- 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 27 DE SETEMBRE DE 2021, I  EL 4, 13 I 18 D’OCTUBRE DE 
2021.- 
 
Es dona compte de les actes relacionades de les quals s’ha fet entrega de la minuta 
corresponent. 
 
3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 
SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 252/2021, de 27/09/2021, al 284/2021, de 21/10/2021), 
(Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 41/2021, de 29/09/2021, al 44/2021, de 
07/10/2021), (Obres i Serveis, del 55/2021, de 27/09/2021, al 60/2021, de 18/10/2021), 
(Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, del 17/2021, de 23/09/2021, al 24/2021, de 
07/10/2021), (Urbanisme, del 208/2021, de 22/09/2021, al 228/2021, de 20/10/2021),  (Esports, 
de l’11/2021, de 23/09/2021, al 16/2021, de 05/10/2021), (Educació, del 22/2021, de 
24/09/2021, al 25/2021, de 21/10/2021), (Acció Social, del 61/2021, de 27/09/2021, al 68/2021, 
de 20/10/2021), (Innovació, Comunicació I Eficiència Energètica, del 9/2021, de 29/09/2021, al 
10/2021, de 04/10/2021), (Joventut, del 9/2021, de 20/10/2021, al 11/2021, de 08/10/2021).- 
 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.- 
 

 

 



 

23 

 

3.4.-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 
TERCER 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: 

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 
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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 
necessàriament 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 3er 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 
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. 
 
 
3.5.- DONAR COMPTE DE DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 272/2021, DE 15 D’OCTUBRE, 
DE CELEBRACIÓ DELS ÒRGANS COL.LEGIATS DE L’AJUNTAMENT 
PRESENCIALMENT.- 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 296/2020, de 30 de setembre, es va resoldre que mentre durés  
la situació excepcional provocada per la COVID-19,  per tal de seguir contribuint a evitar el risc 
de contagi,  amb mesures com el distanciament social, prèvies convocatòries en temps i forma,  
la celebració dels òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament (Plens, Juntes de Portaveus, 
Comissions Informatives  i Juntes de Govern Local,  es realitzarien a distància pel mitjà 
electrònic de videoconferència, emprant el mitjà que s’hagués habilitat a l’efecte, el qual 
permetria que restés acreditada la identitat dels membres participants, la comunicació entre ells 
en temps real durant la sessió, i la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptessin. 
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Tanmateix en unitat d’acte s’acordà disposar que, per tal de garantir el caràcter de públic de les 
sessions plenàries, llevat les excepcionalitats que preveu la Llei , se’n fes  la retransmissió  en 
directe. 

El president de la Generalitat, dilluns passat va anunciar que la pandèmia a perdut força però 
no ha acabat, i que s’ha d’anar retornant a la normalitat donades les dades epidemiològiques, 
encara que no som a una fase de plena normalitat. 

Vista la Resolució SLT/3090/2021, de 14 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució 
SLT/3035, de 6 d’octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de 
Catalunya. 

Atesa doncs la situació actual de la pandèmia, considero adequat celebrar els òrgans 
col·legiats d’aquest Ajuntament presencialment. 

Tot i així, entenc molt recomanable continuar celebrant els Plens sense la presència de públic, 
contribuint així a evitar el risc de contagi encara que sigui mínim, i per tal de garantir el caràcter 
de públic de les sessions plenàries, llevat les excepcionalitats que preveu la Llei , que se’n faci  
la retransmissió  en directe. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides per l'article 
21.1.c) de la Llei 7/1985,  reguladora de les bases del règim local 

 RESOLC 

PRIMER.- Que la celebració dels òrgans col·legiats d’aquest Ajuntament (Plens, Juntes de 
Portaveus, Comissions Informatives  i Juntes de Govern Local,  es realitzin presencialment. 

SEGON.- Disposar que, per tal de seguir contribuint a evitar el risc de contagi per la COVID-19,  
amb mesures com el distanciament social,  la celebració dels Plens es realitzin sense la 
presència de  públic, i amb l’objecte de garantir el caràcter de públic de les sessions plenàries, 
llevat les excepcionalitats que preveu la Llei , se’n faci  la retransmissió  en directe. 

TERCER.-  Comunicar la present resolució a tots el membres de la corporació . 

 

 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
El Sr. Alcalde informa de les dades de l’atur a Vacarisses del mes de setembre i diu que ha 
baixat en 26 persones, el que representa una taxa d’atur registrat del 9,7 % , per sota del Vallès 
Occidental que és de l’11,1 % i també, per primera vegada en molt temps, per sota de la taxa 
de Catalunya que és del 10,2 %. 
 
Per altra banda explica que ahir mateix es van trobar amb el conseller de Seguretat a 
Vacarisses a qui van transmetre les inquietuds que tenen en tema de seguretat al municipi 
doncs, com ja saben , hi ha una problemàtica general no només pels aldarulls sinó també pel 
negoci d’explotació de marihuana, que ja saben que no és només aquí, però de totes maneres 
li van voler fer arribar. 
 
En relació a l’abocador diu que estan a 150.000 tones entrades i les queixes d’aquests darrers 
mesos han anat disminuint molt i ara es troben en 942 queixes des de que es va començar a 
contar, van ser 84 queixes al maig, 40 al juny, 40 al juliol , 12 a l’agost, 5 al setembre i fins el 24 
d’octubre només 4 queixes, i remarca que el juliol de 2020 hi van haver 247 queixes. 
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Segueix dient que volia comentar el tema de les plusvàlues però ja n’han parlat àmpliament i, 
pel que fa als pressupostos , els convida si volen participar-hi, diu que estan oberts a tots els 
suggeriments o propostes. 
 
Adreçant-se al Sr. Serna li diu que quan acabin li faran arribar el tema del greuge comparatiu 
com diu ell, doncs una vegada els va dir que totes les inversions es feien al nucli i ell li va 
respondre que pel fet de ser el nucli hi ha inversions que s’havien de fer aquí, per exemple el 
pàrquing, doncs la majoria dels serveis estan aquí i es per facilitar que les persones dels altres 
nuclis habitats puguin venir fins aquí i aparcar. Segueix dient que ell també els va dir que 
aquest maltracte que li deien que hi ha a les urbanitzacions ells no el comparteixen, perquè 
pensen que és enfrontar els vacarissans i vacarissanes entre ells i que no té raó de ser, 
almenys per ells son igualment de Vacarisses un senyor del Ventaiol que una senyora dels 
Caus o un nen del nucli i una nena de Torreblanca.  
El Sr. Alcalde diu que, per exemple l’IBI, que depèn d’una ponència que dona el valor en funció 
de si hi ha un habitatge o no, a La Coma aquest preu unitari del sòl és de 51 €/m2, als Caus és 
de 12 €/m2, al nucli hi ha diferents franges que van de 90 € a 249 €, el que vol dir que per un 
terreny de 600 m2 sense edificar a La Coma es pagarien 95 €, al nucli es podrien arribar a 
pagar 660 € i als Caus 30 €. 
Per altra banda, com ja va comentar, la recollida de les escombraries del nucli es fa en 3 hores 
i en canvi a la Coma es recullen les escombraries de 266 persones en 1 hora i als Caus es 
necessiten dues hores per 343 persones, el que vol dir que aquesta discriminació que deia el 
Sr. Serna no és real perquè son molt més fàcils de mantenir nuclis agrupats que no amb més 
extensió. Per acabar recomana al Sr. Serna que deixin estar el tema com està doncs tots son 
de Vacarisses, els d’aquí i els d’allà,  i ja ha vist que amb aquestes dades que li farà arribar ja 
veurà que no es compleix el que ell deia. 
 
El Sr. Serna demana la paraula per dir que amb aquestes dades el Sr. Alcalde no ha descobert 
la sopa d’all, doncs fa molt de temps que la discriminació entre nuclis habitats i nucli urbà és 
important, però ell no volia entrat en aquestes dades, ja sap que des de el primer moment el Sr. 
Alcalde hi ha volgut entrar i ell hi pot estar d’acord, però el que ell va dir el primer dia és que  la 
diferencia de manteniment que hi ha entre els nuclis habitats i el casc urbà és abismal, i una 
altra cosa és que com a alcalde vulgui invertir més en el nucli perquè ingressa més del nucli i el 
que ell demana és que la discriminació que tenen com a urbanització no sigui tant factible com 
es veu fins ara. Afegeix que d’un mes cap aquí s’estan fent coses a les urbanitzacions que 
estaven abandonades, però el que no pot dir el Sr. Alcalde és que els d’ingressos d’una 
urbanització vers al nucli son diferents perquè això ja ho saben des de el primer dia. 
 
El Sr. Alcalde respon que creu que el Sr. Serna no l’ha entès, perquè ell no ha dit que els 
ingressos siguin diferents sinó que el manteniment no costa igual a tot arreu, com per exemple 
els Caus és la més costosa de mantenir, és la que té menys habitants i és la més extensa. 
 
El Sr. Serna diu que ell no parla de que sigui més difícil de mantenir sinó la que s’hi estan 
abocant més diners. 
 
El Sr. Alcalde diu que si la urbanització mes cara de mantenir és Els Caus, on s’estan abocant 
més diners per enllumenat i escombraries és precisament allà. 
 
El Sr. Serna diu que ell només parla de manteniment de carrers, és evident que la llum dels 
Caus és més cara que la del nucli i, si el Sr. Alcalde li vol rebatre amb números li accepta, però 
la evidència és la que ell ha dit. 
 
El Sr. Alcalde respon que li sap greu però que a vegades sembla que parlin diferents idiomes 
doncs, si el Sr. Serna diu que s’està invertint més al nucli però ell li diu que costa més de 
mantenir els nuclis segregats , per tant s’hi està invertint més. Afegeix que a les urbanitzacions 
s’hi estan fent molts esforços i on han gastat més durant el seu mandat ha estat al Ventaiol, per 
exemple, igual que s’han fet inversions a La Coma, a Torreblanca I i als Caus. 
 



 

27 

 

El Sr. Serna diu que per Vacarisses han passat 4 alcaldes i les urbanitzacions mai han estat 
com ara, sinó poden preguntar-ho a qualsevol veí. 
 
El Sr. Alcalde respon que poden fer-ho quan vulgui, però no pot ser que li digui que el Ventaiol 
no està millor ara que fa 5 o 10 anys, igual que La Coma. 
 
El Sr. Serna diu que s’han de mirar totes les urbanitzacions i no deixar-ne cap de banda. 
 
El Sr. Alcalde respon que no deixen cap de banda. 
 
El Sr. Serna torna a demanar al Sr. Alcalde els números. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja li donarà juntament amb una explicació. 
 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Demana la paraula la Sra. Fuster qui celebra que es puguin trobar presencialment igual que ha 
dit el Sr. Serna, però segueixen sense l’essència d’un ple municipal que és el públic. Diu que 
no entenen que no hi pugui haver públic, doncs ells mateixos estan a poca distància els uns 
dels altres i, per tant ,el públic també podria ser-hi. Per tant demanen que així sigui el proper 
ple. 
Adreçant-se al Sr. Casas la Sra. Fuster diu que darrerament els ha arribat per les xarxes que hi 
ha hagut episodis de pudors i demana que els informi com va anar la reunió amb el Sr. Isaac 
Peraire. 
Per altra banda, en relació a l’espai Mimó, li pregunta si tenen previsió de fer alguna cosa, 
doncs hi havia un estudi que en l’anterior legislatura es va anar treballant però sembla que l’han 
aparcat i n’han començat un altre amb la Fundació la Pedrera. 
També al Sr. Casas li pregunta per les connexions del pous de Torreblanca,  doncs els van dir 
que es posarien en contacte amb la Sra. Assumpta Ferran i volen saber si els han comunicat 
alguna novetat al respecte. 
Per acabar, en relació als greus incidents que hi va haver a l’acabar la festa major, la Sra. 
Fuster diu que vol posar de manifest que davant de fets com aquest volen una comunicació 
més immediata amb les regidores i regidors de l’oposició, doncs no pot ser que se’n assabentin 
per les xarxes, fins i tot van rebre trucades de Terrassa de gent que et coneix i no en sabien 
res. També els demana un major control i un reforçament dels efectius de seguretat quan hi 
hagi actes festius i no només en el recinte festiu, sinó també en les immediacions properes que 
és on es desenvolupen els conflictes. Afegeix que al pla sobre drogues i consum justament es 
fa una descripció de tots aquests espais, entorns de la biblioteca, darrera de la casa rectoral, 
pàrquing de la rectoria, etc...i és en aquests punts on s’ha de fer el control. 
 
 
En relació a l’assistència de públic als plens, el Sr. Alcalde diu que ja veuran com ho fan, però 
evidentment no hi podrà entrar tothom perquè allà no s’hi poden estar 40 persones. 
 
Pel que fa a la comunicació dels fets de la festa major, explica que fins a les 7 o quarts de 8 del 
matí no es va trobar el cotxe que anava atropellant a la gent,  i ell els hi va comunicar cap a 
quarts de 12, si que podria haver anat una mica més d’hora però es va haver de parlar amb 
Policia i fer les gestions pertinents. Diu que una altra vegada farà una comunicació abans, però 
de totes maneres entre que van acabar els aldarulls i es va tranquil·litzar tot van passar només 
3 hores. 
Explica que la Policia ja actua, no només en el recinte,  i també tenen els vetlladors que 
precisament es desplacen a aquestes zones, així ho diu l’informe que els ha arribat, els 
vetlladors van estar darrera de la biblioteca i en aquests diferents llocs on ells fan unes 
actuacions i unes recomanacions, no només pel tema de drogues i alcohol, sinó també per 
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possibles agressions sexuals doncs, per exemple, rere l’era del Castell és un lloc molt fosc i un 
dels punts conflictius que s’haurà d’anar millorant. 
 
Pren la paraula el Sr. Casas qui explica que quan el Sr. Isaac Peraire va fer la visita al CTR 
amb el Consorci, quan feia pocs dies que havia pres el càrrec, es va acordar una reunió amb 
Prou Pudors, el Sr. Peraire, el Sr. Alcalde i ell mateix, amb l’objectiu de comunicar a l’entitat la 
voluntat, des de l’Agència, de que la clausura de l’abocador és ferma conforme a la llicència 
ambiental. També es va parlar de les pudors i els van dir que des de l’Agència posaran tots els 
mitjans que puguin per ajudar a reduir aquestes emissions, tot i que tècnicament és molt 
complicat, però van dir que farien un esforç  i treballarien en el tema. 
El Sr. Casas explica que l’entitat Prou Pudors no van quedar contents del tot amb la reunió, 
però sí que van estar agraïts de que es fes arribar la informació i del canvi de tarannà amb el 
director de l’Agència, present físicament. 

Intervé el Sr. Alcalde per dir que ara estan pendents de convocar la comissió de seguiment i 
que el Sr. Peraire també hi pugui assistir . Afegeix que és important que el Sr. Peraire els 
manifestés que ,per part de l’Agència, quan l’abocador arribi a les tones establertes, també el 
consideraran acabat i no hi haurà possibles forats ni ampliacions. 

En relació a l’espai del Mimó, el Sr. Casas diu que és cert que havien parlat d’algunes 
actuacions en algun ple i que durant la passada legislatura es va fer un pla d’actuació, així com 
que a principi d’aquesta legislatura van parlar amb ells per tal de començar a treballar i ampliar 
si convingués, però la pandèmia ho va aturar tot i no ha evolucionat des de aleshores. 

Pel que fa al pou de Torreblanca  diu que van poder parlar amb Endesa i a l’agost van demanar 
llicència d’obres pel nou trajecte de la línia que ha de portar l’electricitat al pou. Per tant, ara és 
qüestió de setmanes que tinguin aquesta connexió feta. 

Pren la paraula la Sra. Miranda qui pregunta si saben alguna cosa de la vacunació de la grip i 
de les terceres dosis i si es normalitzaran les visites. 

En relació al servei de menjador escolar pregunta com funciona la nova empresa. 

 

En resposta a la Sra. Miranda. la Sra Serra diu que demà comença la campanya de vacunació 
de la grip i que van fer notícia el dimarts per informar la població. Diu que en principi faran tots 
els dimarts de novembre al matí amb cita prèvia i seguiran al desembre si calgués. Explica que 
des del mateix CAP estan fent les trucades a la població de risc però tothom pot demanar hora 
per lliure. Explica que es farà doble vacunació als majors de 70 anys, és a dir, es posarà la 
vacuna de la grip juntament amb la tercera dosi de la Covid, 

Pel que fa a les visites presencials molts CAPS han començat a dir que començaran a 
normalitzar-les, però encara no tenen cap comunicació oficial per fer-ho. 

Intervé la Sra. Moral qui diu que l’empresa del servei de menjador és la mateixa de l’any 
passat, doncs la licitació es va fer per dos anys, prorrogables per dos anys més i amb un 
màxim de 5 anys per tant encara els en queden 3. Explica que el servei de menjador ha 
funcionat bé, que hi va haver un problema amb l’app de l’Ampa que va donar problemes a 
l’hora de fer les inscripcions, però cap infant es va quedar sense menjar i es va solucionar. 
Segueix dient que el que han demanat és que de cara al curs vinent els pares no hagin de 
tornar a fer les inscripcions, sinó que es pogués renovar d’alguna manera per facilitar els 
tràmits. 

Per acabar diu que per la resta tot funciona bé, ella mateixa hi va estar dinant ahir i, en concret 
,l’hamburguesa vegetal ha canviat molt des de l’última vegada que hi va anar. 
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Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu que espera rebre els números i també 
anar a fer un vol amb el Sr. Alcalde, com ell mateix ha proposat. 

El Sr. Alcalde respon que així ho faran. 

Per altra banda, en relació a les plusvàlues, el Sr. Serna pregunta si aquells que les han pagat 
poden presentar una demanda. 

El Sr. Secretari respon que no , que tot i que ell encara no ha vist la sentència  segons diu el 
document que els han enviat, reconeixen que no té efectes retroactius i que per aquells que 
han presentat recurs en via administrativa i la liquidació encara no és ferma, suposa que al 
resoldre el recurs els hi estimaran, però els que ja han pagat sense presentar recurs  ja no 
poden fer-ho.  Afegeix que han d’esperar a veure com queda la cosa, però segons sembla això 
és així. 

En relació a les franges de protecció el Sr. Serna pregunta si s’han acabat o per on van. 

Per altra banda pregunta pel control de pudors de l’abocador, doncs han tornat a tenir algun 
episodi aquests dies i , tenint en compte que ara han pujat de cota , segur que en tornen a 
tenir. Per tant, volen saber si ja tenen resposta de l’estudi  d’ubicació dels captadors o no. 

També en relació a l’abocador pregunta si l’ajuntament rep els nivells de nitrats que surten dels 
diferents tubs que surten de l’abocador. 

Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, just abans d’entrar, ha parlat amb el director de 
l’explotació i li ha dit que la setmana vinent els passaran un estudi que han fet del torrent, que 
surt perfecte. En relació als gasos que surten dels tubs, el Sr. Alcalde diu que li pot preguntar al 
Sr. Gibert. 

 

Pel que fa a la reunió amb el director de l’Agència Catalana el Sr. Serna pregunta si durant la 
reunió van poder treure-li una data de tancament que no sigui arribar a les tones. 

El Sr. Alcalde respon que no. 

El Sr. Serna diu que en un principi tenien dates. 

El Sr. Alcalde respon que no hi poden haver dates perquè va per tones, fins que s’arribi a la 
cota. 

El Sr. Serna torna a dir que de dates en van haver i estan escrites, una altra cosa és que ara no 
es compleixin,  però al proper ple ja se les portarà. 

El Sr. Alcalde diu que la ultima vegada que es va trobar amb el Sr. Griñó li va demanar si 
podien accelerar que entressin mes tones per poder tancar abans d’un any, però li va 
respondre que no. Explica que, per les dades que està donant, estan entrant 10 o 12,000 tones 
al mes i, si en queden unes 300,000 tones estan parlant de 3 anys o menys, però si entressin 
30 o 40.000 tones o mes el tancarien en mig any. 

El Sr. Serna torna a preguntar si no van parlar de data de tancament en cap moment de la 
reunió. 

El Sr. Alcalde respon que, com ja ha dit, anirà en funció de les tones que entrin. 

Per altra banda el Sr. Serna pregunta si tenen resultat de les batudes de porcs senglars. 

El Sr. Alcalde explica que avui mateix s’ha reunit amb el director del parc per parlar d’aquest 
tema, entre d’altres. Diu que les societats de caçadors , que a Vacarisses no n’hi ha, es 
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reparteixen unes zones a la zona perimetral del parc natural per fer aquestes batudes, que son 
autoritzades pel Parc Natural, i que les que s’han fet han estat a  petició de la societat de 
Rellinars  però,  segons li ha dit el director,  aquestes batudes cada vegada tenen menys sentit 
perquè cacen poca cosa. 

El Sr. Serna diu que el que es nota es que o els han matat o han canviat de lloc per la por, 
perquè n’hi ha menys que setmanes enrere. 

El Sr. Serna també pregunta per la data de la reunió amb el Sr. Ricard Casademunt. 

El Sr. Alcalde respon que ja està convocada pel dia 8 de novembre. 

En relació a la reunió convocada amb els veïns de la Coma, el Sr. Serna pregunta quin és 
l’objectiu. 

El Sr. Alcalde respon que l’Associació de Veïns de La Coma, a través del seu president, els van 
fer arribar algunes peticions fa un any aproximadament de coses que consideraven que 
estaven malament i,  després d’haver-ne fet ja algunes,  els han presentat de nou unes 
preguntes a les que ell es va oferir a respondre en una trobada amb els veïns. 

El Sr. Serna pregunta sobre el tema de les preguntes. 

El Sr. Alcalde respon que havien preguntes en el sentit de coses que s’haurien d’haver fet quan 
es va fer la urbanització i no es van fer perquè no s’havia posat l’aigua, perquè no s’havia fet 
l’enllaç del carrer Salvia amb el carrer Menta, els van reclamar algun mirall en algun carrer, 
l’entrada pel carrer Filadelfia.... 

Torna a prendre la paraula el Sr. Serna qui pregunta si ja s’ha acabat l’asfaltat de carrers. 

Intervé el Sr. Casas qui, en relació a les franges de protecció, explica que de les 6 que hi havia 
previstes només queda pendent la de la Farinera, de la que ja han demanat pressupostos, per 
executar-la d’acord amb la subvenció de la Generalitat, abans de finalitzar l’any, i diu que s’ha 
endarrerit una mica més perquè hi havia una part d’ADIF afectada i necessitaven autorització. 

Pel que fa als captadors diu que, tal i com va dir a les comissions informatives, si es miren el 
conveni que tenen signat amb ells veuran que, pràcticament, al primer punt, a la fase 1, ja està 
parlant de que primer s’ha de fer aquest estudi,  que està previst que acabi al febrer de 2022, 
però com que va començar abans també es probable que acabin abans. Explica que ells també 
els estan fent arribar totes les dades que tenen de possibles centres emissors per tal d’acabar 
amb la configuració dels punts on s’han de col·locar els captadors. 

De l’asfaltat de carrers, el Sr. Casas diu que encara queden uns quants carrers per arreglar i 
els recorda que en l’anterior ple es va fer una modificació de crèdit en la que hi havia una part 
que anava destinat a arreglar diferents punts de l’asfaltat de Vacarisses. 

 

Pren la paraula el Sr. Gibert qui ,en relació a l’assistència de públic als plens, creuen que ja 
toca que puguin venir presencialment, tot i que d’una manera controlada, i és per això que 
demana que s’ho plantegin pel mes vinent. 

El Sr. Alcalde respon que ja han dit que també hi estan d’acord, que han de mirar com ho fan, 
perquè per exemple creuen que s’hauria d’evitar la gent que es queda de peu. 

Per altra banda, en relació a les plusvàlues, el Sr. Gibert diu que el que passarà és que el 
Ministeri d’Hisenda ja està parlant amb la FEMP per fer una llei nova per poder tornar a 
ingressar diners per aquest concepte i, per tant, ara només es tracta d’un impàs, perquè tant el 
ministeri d’Hisenda com els ajuntaments de tot Espanya es mobilitzaran per fer una nova llei. 
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Pel que fa als aldarulls de la festa major, diu que estan agraïts de la reunió amb l’equip de 
govern, el cap de la Policia i el cap de l’àrea de Mossos, però també pensen que donats els fets 
hagués estat bé que s’haguessin reunit abans. El Sr. Gibert demana que quan es fan festes 
nocturnes amb jovent hi hagi un control tant al lloc de la festa com als punts que parlaven 
abans,  i així es va comprometre el cap de Mossos. 

El Sr. Gibert diu que els ha arribat que els que gestionen el bar del Casal ho volen deixar i 
pregunta si és cert i si en saben els motius. 

També pregunta pel forat que han vist que han fet a la zona de pacificació amb la intervenció 
d’alguna empresa elèctrica. Pregunta què ha passat i si és alguna cosa que es podia haver 
previst.  També pregunta si han parlat amb l’empresa per l’arbre d’aquesta mateixa zona que 
s’ha mort. 

El Sr. Gibert també pregunta en quin punt està el plec de condicions de l’empresa de neteja 
d’edificis per poder treure una nova concessió. 

Per acabar, el Sr. Gibert diu que des del Departament d’Interior s’obre una convocatòria de 
subvencions pels ajuntaments dotada de 170.000 € per Protecció Civil per l’adquisició de 
material per habilitar centres d’acollida en cas d’emergència. 

El Sr. Alcalde respon que ja tenien previst demanar-ho. En relació al plec de clàusules pel 
servei de neteja el Sr. Alcalde explica que s’han fet 3 lots, i del primer que era el de les escoles 
només falta la part administrativa. 

En relació al Casal de Cultura diu que avui mateix ha sortit la licitació, que en un principi tenien 
la voluntat de seguir però finalment els han dit que no i per això han fet la nova licitació, I 
afegeix que els motius no els saben. 

El Sr. Gibert pregunta pels altres lots del servei de neteja. 

El Sr. Alcalde diu que van decidir fer el de les escoles, el dels equipaments esportius i 
biblioteca i el de l’ajuntament i la Fàbrica. 

Intervé el Sr. Casas qui, en relació a les obres que estan fent a la cruïlla, explica que la 
certificació final de l’obra encara no hi és perquè el que queda per fer és el soterrament de la 
línia elèctrica que creua la carretera des de la Fàbrica fins a l’entrada del carrer Torrota. Explica 
que està previst que acabin al desembre i que si no s’ha fet abans ha estat perquè les 
actuacions d’Endesa son les que s’han endarrerit. 

El Sr. Gibert pregunta si l’obra encara no estava recepcionada amb l’empresa adjudicatària i   si 
els costos d’obrir i tancar varies vegades, com s’ha fet, repercutirà en l’empresa i no en 
l’ajuntament. Segueix dient que no entén que no s’hagués previst alguna arqueta fins a passar 
les canalitzacions. 

El Sr. Casas respon que els costos no afecten a l’ajuntament perquè ja estaven inclosos al 
pressupost, a més la canalització està feta i per això poden passar el cablejat, però s’havien de 
fer unes cates per veure on havia d’anar la connexió. 

En relació al til·ler el Sr. Casas diu que l’empresa ja els va comunicar que en posarien un de 
nou. 

Intervé la Sra. Moreno per demanar l’informe sobre els punts liles. 

La Sra. Carbó respon que demà els el farà arribar, que es tracta d’un informe de l’actuació tant 
dels punts liles com dels vetlladors dels dos dies de festa major.  
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Essent les vint i una hores i trenta un 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 


