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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL DIA 25 
DE JULIOL DE 2019  
 
 
Vacarisses, 25 de juliol de 2019, essent les dinou 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 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀ RIA CELEBRADA EL DIA 4 
DE JULIOL DE 2019. 

 
 
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la sessió. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        
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1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ, D’INCOAC IÓ D’EXPEDIENT PER A LA 
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MEN JADORS 
ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES . 

 
A l’efecte previst a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic -LCSP 2017-, l’objecte del present contracte és la gestió del servei de menjadors 
escolars dels centres docents públics de Vacarisses, en els termes recollits als plecs de 
prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars pels quals es va regir la licitació 
del mateix. 

_ 
En data 22 de juny de 2018 es va procedir a la formalització del  contracte administratiu de la 
gestió del servei de menjadors escolars dels centres docents públics de Vacarisses, entre 
l’empresa FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L., amb NIF B6406121, i l’’Ajuntament de 
Vacarisses, amb una durada inicial de dos (2) anys, amb la possibilitat de pactar per mutu 
acord dues pròrrogues anuals. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Sergio López Junqueras,  en data 16 de juliol de 2019, número 
registre entrada 005176/2019,  qui actuant en nom i representació de l’empresa FUTUR JUST 
EMPRESA D’INSERCIÓ S.L, comunica que com a adjudicatària del contracte, renuncia a la 
continuïtat del servei de menjadors escolars dels centres docents públics de Vacarisses.  
 
Vist que la clàusula segona del contracte administratiu en qüestió, signat en data 22 de juny de 
2018, estableix que la legislació aplicable al contracte ve assenyalada a la clàusula 56.1) del 
plec de clàusules administratives, amb la particularitat que en virtut del disposat al punt 2 de la 
Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, aquest contracte es regirà, pel que fa als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, si s’escau, durada i règim de pròrrogues per l’expressada  Llei 9/2017. 
 
Vist que l’article 44 del Plec de clàusules administratives que regeixen el contracte  estableix, 
entre d’altres,  com a causes de resolució del contracte la RENUNCIA EXPRESSA del 
contractista, així com la declaració de concurs o declaració d’insolvència a qualsevol altre 
procediment. 
 
Tanmateix, a l’article 109 del R.D. 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP- i al mateix article 
44 del PCAP que regeix el contracte ,s’estableix que en la tramitació de l’expedient es donarà 
audiència a l’empresa contractista perquè pugui formular al·legacions, les quals seran resoltes 
per l’òrgan de contractació i es sol·licitarà dictamen de la Comissió Jurídica Assessora  de la 
Generalitat de Catalunya si l’empresa contractista formulés oposició. 
 
Vist el que disposa l’article 130.6 respecte l’obligació del contractista de respondre dels salaris 
impagats als treballadors afectats per la subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat 
Social meritades , tot i en el supòsit de que es resolgui el contracte i aquest siguin subrogats 
pel nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En 
aquest cas , l’Administració , una vegada acreditat el impagament d’aquests salaris, procedirà a 
la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el seu pagament i a la no 
devolució de la garantía definitiva en tant no s’acrediti el seu abonament.  
 
Considerant allò disposat als articles 211, 212 i 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, així com allò previst als articles 109 i 113 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-. 

e tant el plec _ 
Vist que segons consta per informacions facilitades per l’empresa i pels treballadors adscrits al 
contracte, hi ha deutes pendents per impagament dels salaris dels mesos de maig i juny 
d’aquest any 2019 ,així com deutes de cotitzacions a la seguretat social , sense que en aquests 
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moments es pugui determinar exactament l’import total no satisfet per l’empresa per aquests 
conceptes. 

 
Vistes les atribucions que confereix al ple la Disposició Addicional Segona.2 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, com a òrgan de contractació 
del present contracte. 

_ 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió del dia 17 de 
juliol de 2019 va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 

_ACORD 

PRIMER.-  Incoar l’expedient administratiu per a la resolució del contracte administratiu de 
gestió del servei de menjadors escolars dels centres docents públics de 
Vacarisses,  entre la mercantil FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L., amb 
NIF B6406121, i l’’Ajuntament de Vacarisses, per la següent causa imputable al 
contractista : renúncia a la continuïtat en la prestació del servei. 

 
 
SEGON.-  Proposar la resolució del contracte administratiu de serveis de menjadors escolars 

dels centres docents públics de Vacarisses, proposant la incautació de la garantia 
definitiva i la retenció dels crèdits de l’ajuntament a favor de l’empresa, com a 
garantía del pagament dels salaris i quotes de la seguretat social pendents de 
pagament als treballadors adscrits al servei i no satisfets en el moment en que es 
faci efectiva, en el seu cas, la resolució del contracte, i fins la quantia no satisfeta , 
fins que no resulti degudament justificat el seu pagament  per aquests conceptes. 

 
TERCER.-  Atorgar tràmit d’audiència al contractista, així com l’avalador o assegurador del 

contractista en el present contracte, per tal que al·leguin quant estimin oportú en el 
termini màxim de deu dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció de 
la notificació del present acte administratiu. Així mateix, en cas de formular-se 
oposició per part del contractista, es procedirà a la sol·licitud del pertinent dictamen 
a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula la Sra. Moral qui explica que, com ja els va informar, s’ha incoat expedient i que 
ha estat la mateixa empresa la que ha demanat resolució del contracte perquè està en concurs. 
Diu que aquesta mateixa tarda s’ha reunit amb les AMPA de les escoles i ja han escollit 
l’empresa que signarà un contracte per un any amb les AMPA, durant el qual l’ajuntament farà 
una nova licitació pel curs següent. També els han fet arribat el conveni que signaran les 
AMPAS amb l’ajuntament , segons el qual serà l’ajuntament qui controlarà i supervisarà la 
gestió de l’empresa. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui pregunta si el conveni amb l’ajuntament ja el tenen escrit, doncs els 
van dir que se’ls faria arribar. 
 
La Sra. Moral diu que sí, que ja està redactat i s’ha fet arribar a les AMPA. 
 
El Sr. Secretari diu que el conveni l’haurien d’haver rebut tots, almenys ell va donar ordres de 
que es fes així. 
 
El Sr. Alcalde diu que en tot cas es tornarà a enviar. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que celebren que les AMPA hagin acceptat la situació i la 
responsabilitat que requereix. Per altra banda, diu que volen felicitar al Sr. Secretari per la feina 
tècnica-jurídica que ha fet, també feliciten a la regidora per la seva feina, però com que es 
tracta més d’una qüestió jurídica i no política li agraeixen al secretari la gestió i la explicació que 
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els va donar a la Junta de Portaveus. 
Segueix dient que esperen que la tria de l’empresa que ha fet l’AMPA sigui acceptada i que 
durant el curs vinent tinguin una empresa que pugui donar un bon servei als nostres nens i 
nenes. 
 
Intervé la Sra. Moral qui comenta que el conveni l’ha redactat ella personalment.  
 
El Sr. Gibert diu que també ha agraït la seva feina . 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha d’agrair a tothom, per descomptat a la regidora que va arribar i es va 
trobar la situació, però també al secretari i a les AMPA, que son les que aquest any s’hauran de 
fer responsables de tot plegat. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA, D’ACORDAR LES FESTES  LOCALS DE VACARISSES 

PER A L’ANY 2020. 
 
Vista l'Ordre TSF/116/2019,  de 7 de juny,  del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ,  per 
la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2020, publicada el 
DOGC núm. 7897, de 14 de juny de 2019. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors, de les catorze festes laborals, dues tindran 
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Vist que conforme l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, l’adopció d’aquest acord 
és competència del Ple de la Corporació. 
 
El  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ens demana 
que amb l’objectiu d’avançar respecte la informació de les festes locals corresponents a l’any 
2020, poder disposar de l’acord abans del 31 de juliol de 2019. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 17 de juliol de 2019,  ha 
dictaminat , al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 A C O R D  
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2020  , els dies 9 d’abril  i 22 de 

maig. 
 
SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de  Catalunya. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
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 V x V PSC U.I.PV. MOVEM Cs ERC 

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DONAR SUPORT AL COR RELLENGUA 2019 . 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, convertint-la en 
la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les persones 
nouvingudes. 
 
Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que permeti que 
una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva. 
 
Atesa la celebració dels 23 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 
d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la reivindicació de la figura de Pere Calders que impulsa el Correllengua 2019 en motiu 
del 25è aniversari de la seva mort, per retre homenatge a l’autor i posar en valor la seva obra. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès  el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió ordinària el dia 
17 de juliol de 2019, va dictaminar , al  Ple de l’Ajuntament de Vacarisses proposo l’adopció del 
següent 
 

ACORD 
 

PRIMER.-  Donar suport al Correllengua 2019 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris 
de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

 
SEGON.-  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

 
TERCER.-  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 
 
QUART.-  Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 

 
CINQUÈ.-  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 

per la Llengua Catalana ( CAL ) , al carrer Olzinelles 118, 08014 de Barcelona, 
o a través de l’a/e; cal@cal.cat i als organitzadors locals del Correllengua. 
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El Sr. Alcalde explica que es tracta de donar suport al Correllengua però sense aportació 
econòmica. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.5-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’ACCIÓ SOCIAL D’APRO VACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI D’INTE RVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA.  

 
Atès que es va posar de manifest la necessitat i la conveniència de modificar la forma de gestió del 
servei públic del servei d’intervenció socioeducativa iniciant-se el procediment sobre aquest tema, 
que en l'actualitat, i de conformitat amb el marc normatiu, es presta mitjançant gestió indirecte a 
través de diferents contractes de serveis. La necessitat de modificació respon als següents motius 
principals: 

• L’experiència d’aquests darrers anys amb les empreses gestores del servei ens demostra 
que el model d’aquesta prestació no ha sigut prou eficient, amb mancances diverses 
detectades com problemes per substituir treballadors quan ha calgut, manca de figures  de 
coordinació i dificultats en el control de la gestió a territori en determinats períodes, a part de 
queixes concretes d’usuaris. 

• Per altra part cal tenir en compte l’evolució del sector cap a models i metodologies més 
innovadores i models d’atenció centrats molt més en la persona. 
• En aquest sentit, es valora que l’encomana de mitjà propi és el mitjà més adequat per 
satisfer l’encàrrec de la prestació del servei d’intervenció socioeducativa, garantint la 
prestació a les persones i famílies amb més necessitat i mantenint el paper central de 
l’Ajuntament de Vacarisses com a responsable de l’acció social en el compliment de les 
seves competències. 

 
Per aquests motius i per la conveniència, la oportunitat i la concurrència d’interès públic, des del 
punt de vista social, jurídic, econòmic i organitzatiu, es planteja la possibilitat de fer el canvi de 
modalitat de gestió del servei d’intervenció socioeducativa, que passarà de gestió indirecte a 
directe, mitjançant una encomana de gestió a mitjà propi, a SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social 
de Catalunya, SL. 
 
Vist l’informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir per modificar la 
forma de gestió del servei. 

Vist que amb data de 16 de juliol de 2019, el responsable del departament d’atenció a les 
persones va finalitzar els treballs de redacció de la Memòria justificativa de la convivència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici, per part de SUMAR, SERVEIS 
PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., de l’encàrrec de mitjà propi de la 
implementació i gestió del servei d’intervenció socioedicativa (SIS) de l’Ajuntament de Vacarisses. 
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Vist que amb data 16 de juliol de 2019 es va emetre informe d'Intervenció sobre els aspectes 
econòmics de la modificació de la forma de gestió del servei públic de d’atenció domiciliaria. 
Vista la Memòria justificativa, així com l'informe favorable d'Intervenció i l'informe de Secretaria, de 
conformitat amb l'article 160 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de  juny, i l'article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de 
Bases de Règim Local. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 245 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
Els articles 158 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
Els articles 22.2.f), 85 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local. 
Els articles 95 i 97 del Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim Local 
aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis a les Persones , reunida en sessió ordinària 
celebrada el dia 17 de juliol de 2019, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 

A C O R D 
 
PRIMER.  Considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei d’intervenció 

socioeducativa és gestió directa per mitjà d’una societat mercantil local (SUMAR, 
Servei públic d’acció social de Catalunya SL), pels motius expressats en la 
Memòria justificativa elaborada a aquest efecte en la que s’acredita que resulta 
més sostenible i eficient que la gestió per la pròpia Entitat Local, considerant els 
criteris de rendibilitat econòmica, recuperació de la inversió i qualitat del servei. 

 
SEGON.  Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic d’intervenció 

socioeducativa, d'acord amb la Memòria justificativa de la modificació. 
 
TERCER.  Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis 

que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes d'aquest 
Ajuntament i e- Tauler, a l'efecte de que els particulars i Entitats, puguin formular les 
observacions que estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels 
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://www.vacarisses.cat 

 

QUART.  En el cas de que un cop finalitzat el termini d’exposició pública no s’hagin presentat 
al·legacions, aprovar definitivament la modificació de la forma de gestió del servei 
públic d’intervenció socioeducativa (SIS), d'acord amb la Memòria justificativa de la 
modificació. 

 
CINQUÈ.  Facultar a la regidora d’Acció Social la Sra. Olga Serra i Luque per a acordar 

l'encàrrec de gestió del servei d’intervenció socioeducativa a la empresa Sumar, 
Servei públic d’acció social de Catalunya SL que es considera mitjà propi d'aquest 
ajuntament, amb efectes   l’octubre de 2019, un cop finalitzat el canvi de forma de 
gestió. 

 
La Sra. Serra comenta que a les comissions ja van explicar que estant seguint els passos per tal 
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que el projecte d’intervenció socioeducativa, enlloc de ser licitat, passi a gestionar-lo l’empresa  
pública SUMAR,  i que se’ls va fer arribar la memòria justificativa. Per tant,si tenen algun dubte o 
aclariment , li poden preguntar. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que ells hi estan d’acord, doncs entenen que l’ajuntament 
no té la capacitat necessària de personal per gestionar-ho i saben que l’empresa és especialitzada 
i seriosa. Per això,  ja en l’anterior legislatura tots hi van estar d’acord. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que en la reunió prèvia ja van manifestar que troben encertat passar la 
gestió a una empresa especialitzada. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME DE VOTACIÓ DE DOS AJUNTAMENTS 

PERQUÈ ENS REPRESENTIN AL CONSELL TERRITORIAL DE LA  PROPIETAT 
IMMOBILIÀRIA. 

 
Els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària són òrgans col.legiats, de caràcter 
interadministratiu, en matèria de cadastre, formats per representants del Ministeri d’Economia i 
Hisenda, de la Generalitat de Catalunya i de les Entitats Locals 
 
El Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, regula el seu àmbit, composició i funció, i l’Ordre EHA/2386/2007, de 26 
de juliol,  determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de Madrid i Barcelona i estableix 
el procediment de designació dels representants locals en diversos òrgans col.legiats. 
 
D’acord amb aquesta Ordre el municipi de Vacarisses pertany al Consell Territorial de 
Barcelona-Província. 
 
L’article 4 d’aquesta Ordre determina que els representants de les Entitats Locals en els 
Consells Territorials de la Propietat Immobiliària seran renovats dintre dels quatre mesos 
següents a la celebració de les eleccions municipals. 
 
Així doncs cal que es designin dos Ajuntaments, d’entre els municipis la població dels quals 
sigui igual o inferior a 20.000 habitants, perquè ocupin cadascuna de les vocalies 
corresponents. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 17 
de juliol de 2019, va dictaminar , al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Votar pels Ajuntaments de Viladecavalls i el de Polinyà perquè representin a 
l’Ajuntament de Vacarisses al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona-Província. 
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SEGON.-  Comunicar aquesta resolució a la Gerència Regional del Cadastre a Catalunya-
Barcelona. 

 
 
El Sr. Casas comenta que cada 4 anys s’escullen dos municipis de la comarca perquè 
representin a l’Ajuntament de Vacarisses al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
Barcelona, i els escollits han estat Viladecavalls i Polinyà. 
 
Pren la paraula la Sra. Moreno qui pregunta qui proposa que siguin aquests dos els municipis 
escollits per representar-nos. 
 
El Sr. Alcalde respon que no ho tenen clar, que a ells ja els arriba fet i fins i tot els costa saber 
quins son els ajuntaments proposats. 
 
La Sra. Miranda pregunta si aquesta representació dura un any. 
 
El Sr. Casas respon que no, que dura tota la legislatura, 4 anys. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que tenen el mateix dubte, el criteri que es segueix per triar els 
municipis. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que no ho saben i que han fet trucades però només els diuen que han 
de ser aquests dos i portar-ho a votació. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
 
 
1.7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ INTERNA D’AUTORITZAR 

COMPATIBILITZAR L’EXERCICI DE CÀRREC ELECTE AMB EL DE FUNCIONARI  
 

Vist que el senyor Josep Maria Junyent i Serra, funcionari de carrera ha sol·licitat tenir reconeguda 
la compatibilitat per altra activitat pública en tant que ha estat nomenat com a alcalde de 
l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, exercint el seu càrrec en règim de dedicació parcial, segons 
instància amb número d’entrada al registre general 4906 de 4 de juliol de 2019. 

Resultant que el sol·licitant és funcionari d'aquest Ajuntament des del dia 21 de febrer de 2008 
ocupant el lloc de treball d’administratiu d’urbanisme pertanyent al grup  C1. 

Vist que per decret de l’Alcaldia 209/2019 de data 26 de juny de 2019 es va resoldre concedir al 
funcionari Josep Maria Junyent Serra la reducció del 30% de la jornada laboral amb la reducció 
proporcional de les retribucions percepció, a partir del 01 de juliol del 2019 i com a màxim fins la 
finalització de les seves obligacions com a càrrec electe. 

Resultant que, emès informe per la secretaria de data 11 de juliol de 2019  en el sentit que la 
sol·licitud de compatibilitat s'ajusta al que preveu la Llei d'Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques, i a la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 
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Considerant que les incompatibilitats dels funcionaris es troben regulades a la Llei 53/1984, de 
26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques -
LIPAP-, els articles 3 al 10 de la qual regulen la compatibilitat o incompatibilitat amb un segon 
lloc de treball o activitat en el sector públic. 

Vist l'article 1.1 estableix que, a l'efecte de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques -LIPAP, que 
considera activitat desenvolupada en el sector públic la que ocupen els membres electius de 
les Entitats Locals. 

Vist el que disposa aquesta Llei és d'aplicació a tot el personal al servei de les Entitats Locals, 
sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació, en virtut d'allò disposat al seu 
article 2.1.c), en concordança amb l'article 145 del Text Refós de les Disposicions Legals 
vigents en matèria de Règim Local -TRRL-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril. 

Considerant que el seu contingut té la consideració de bases del règim estatutari de la funció 
pública, dictades a l'empara de l'article 149.1.18 CE, per així disposar-ho la Disposició Final 
Primera Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques -LIPAP-. 

Considerant que l'article 5.1.b) permet, per excepció, compatibilitzar les activitats públiques 
amb el desenvolupament del càrrec de membre electiu de les Entitats Locals, llevat que 
desenvolupin en les mateixes càrrecs retribuïts en règim de dedicació exclusiva. 

Considerant que en aquest supòsit només podrà percebre's la retribució corresponent a una de 
les dues activitats, sense perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que 
corresponguin per l'altra. No obstant això, en els supòsit de membres de les Entitats en la 
situació de dedicació parcial a què fa referència l'article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local –LRBRL-, es podran percebre retribucions per tal 
dedicació, sempre que la desenvolupin fora de la seva jornada de treball a l'Administració, i 
sense superar en cap cas els límits que amb caràcter general s'estableixin, en el seu cas. 
L'Administració en la qual presti els seus serveis un membre d'una Entitat Local en règim de 
dedicació parcial i aquesta última hauran de comunicar-se recíprocament la seva jornada 
cadascuna d'elles i les retribucions que percebin, així com qualsevol modificació que es 
produeixi en elles. 

Considerant que l'article 7 estableix un límit quantitatiu a les retribucions a percebre en els 
supòsits de compatibilitat. 

Considerant que, amb caràcter previ a la seva inclusió en l'ordre del dia del Ple, l'expedient ha 
de sotmetre's a estudi de la Comissió Informativa de Règim Interior per així exigir-ho, entre 
altres, els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local -LRBRL- i 82, 123, 126 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Considerant que l'article 20.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques -LIPAP- adverteix que l'exercici de 
qualsevol activitat compatible no pot disminuir el deure de residència, l'assistència al lloc de 
treball que requereixi el seu lloc o càrrec, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el 
desenvolupament dels mateixos, i que les corresponents manques seran qualificades i 
sancionades conforme les normes que es continguin en el règim disciplinari aplicable, quedant 
automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució 
corresponent es qualifica de manca greu o molt greu. 

Considerant que la compatibilitat sol·licitada s'ajusta a allò exigit per la de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Serveis de les Administracions Públiques -
LIPAP-, i Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General -LOREG-. 

Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària del 17 de juliol de 
2019 va dictaminar ,  al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
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ACORD 

PRIMER.-  Autoritzar al funcionari de carrera Josep Maria Junyent i Serra la compatibilitat per tal 
d'exercir altra activitat pública, en aquest cas com a alcalde a l'Ajuntament de Sant 
Mateu de Bages amb dedicació parcial, pels motius anteriorment exposats i que es 
tenen aquí per reproduïts a tots els seus efectes de conformitat amb el que estableix 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques i normativa concordant i d'acord amb la seva sol- licitud. 

SEGON.-  Condicionar l'autorització de l'apartat anterior al compliment de les següents 
condicions: 

1. Que l'activitat no requereixi o pugui requerir coincidència o presència de l'interessat/da 
amb l'horari que tingui atribuït a l'Ajuntament. 

2. Que l'activitat no requereixi cap tipus de control, ajut o permís de la Corporació. 

3. Que la quantitat total percebuda per ambdues activitats no superi la remuneració prevista 
legalment per al seu grup de classificació. 

4. Que respecti la normativa d'incompatibilitats vigents. 

5. Que comuniqui qualsevol modificació posterior a les dades avui declarades, incorrent en 
la responsabilitat prevista a la normativa vigent en cas de no fer-ho. 

 

TERCER.-  Requerir a l'interessat per a aportar, en el termini dels 10 dies següents a l'adopció 
de l'acord plenari, certificació del règim de dedicació i retribució dels càrrecs 
electes de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages 

QUART.-  Inscriure l'autorització de compatibilitat al Registre de Personal d'aquest 
Ajuntament, conforme l'article 71.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic. 

CINQUÈ.-   Notificar aquests acords a l’interessat i a l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages. 

 
El Sr. Salamé explica que es tracta de compatibilitzar el càrrec d’alcalde a dedicació parcial d’un 
treballador de l’ajuntament amb la seva feina com a funcionari. 
 
El Sr. Serna diu que li desitja molta sort. 
 
El Sr. Alcalde respon que ja li faran arribar. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
1.8.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL D ’EXPEDIENT DE 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT PER SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CREDITS 
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. 

 
Resultant que, s'ha incoat expedient de modificació del pressupost mitjançant suplements de 
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crèdits, crèdits extraordinaris i canvi de finançament tots ells finançats amb el romanent líquid 
de tresoreria per a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 
2018. 

_ 
Vistos els informes emesos per el Secretaria i Intervenció sobre el procediment, sobre 
l'estabilitat pressupostària i sobre la possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria 
per a despeses generals, que consten a l'expedient. 

_ 
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències 
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen 
o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins 
l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament. 

_ 
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, Disposició Addicional Sisena de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -
LOEPYSF-(prorrogada per a l'exercici 2018 pel RD-llei 1/2018) i Disposició Addicional Setzena 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, en la seva redacció donada pel RD-llei 1/2018. 

_ 
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i l'esmentat 
article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos. 

_ 
Atès que la Comissió Informativa  de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 17 de  
juliol de 2019, va dictaminar , al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent:_ 
 

ACORD 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificacions de crèdit per suplements de crèdit 
i crèdits extraordinaris que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a 
despeses general pels conceptes que es detallen a continuació:: 

_ 

 

ALTES EN LES APLICACIONS DE DESPESA    

_INV FINANCERA SOSTENIBLE ( CREDITS EXTRAORDINARIS)  prog. Econ. import 

Canvi de tecnologia LED i fotovoltaiques 165 623 40.000,00 

TOTAL     40.000,00 

    

INV FINANCERA SOSTENIBLE ( SUPLEMENTS DE CRÈDITS) prog. Econ. import 

Projecte Cruïlla BV-1212 i Salvador Badia 1532 60100 324.149,36 

Projecte Vestidors Camp de Futbol 311 62200 75.000,00 

Projecte pàrquing Municipal 133 62200 102.630,22 

Projecte caldera Biomassa 342 62300 40.637,43 

Canvi clima El Casal 334 62300 5.808,00 

TOTAL     548.225,01 



 13 

    

DESPESA ( SUPLEMENTS DE CREDITS) prog. Econ. import 

Manteniment escenari Casal Cultura  334 62200 3.174,02 

Promoció Cultura Popular 334 48000 5.000,00 

Equips i llicències informàtiques 920 62600 6.000,00 

Reparació i manteniment ESPORTS ( Poliesportiu i piscina) 342 21200 9.000,00 

Reparació i manteniment ESPORTS ( Treballs exteriors) 342 22799 7.946,78 

TOTAL     31.120,80 

 
SEGON.-  L’increment de despesa proposat es finança mitjançant el romanent líquid de 

tresoreria, segons el següent detall: 

_ 

FINANÇAMENT DE LA MODIFICACIÓ  

Econòmica Concepte  Import 

Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals 87000 31.120,80 € 

Romanent Líquid de Tresoreria per despeses generals ( Financerament sostenible) 87000 588.225,01 € 

TOTAL   619.345,81 € 

 
 
TERCER.-  Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 

Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la 
documentació corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran 
examinar la documentació i presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
En cas de reclamacions, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició publica per resoldre-les. 

__ 
QUART.-  L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits 

haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
 
El Sr. Alcalde diu que això ja es va explicar a la comissió informativa i pregunta si algú 
necessita algun aclariment. 
En resposta a un dubte de la Sra. Fuster a la comissió, el Sr. Alcalde respon que els leds que 
es canviaran son els de La Coma i una part que queda del polígon industrial. 
 
Intervé la Sra. Muñoz qui comenta que en principi hi votaven a favor, però van rebre els 
números dilluns i , donat que no tenen suficient informació per fer una valoració de l’elevat 
import i que pensen que encara que es perdi la subvenció els 300.000 € es podrien invertir a 
les urbanitzacions i no una altra vegada al nucli, per tot això diu que hi votaran en contra. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, en primer lloc, manifesta que per poder aprovar la proposta 
de l’alcaldia de distribució del romanent han de saber exactament del que es parla i, almenys 
,Movem Vacarisses no tenen prou dades ni continguts de cadascuna de les despeses i 
projectes que es volen portar a terme, sobretot dels dos projectes més importants que s’enduen 
pràcticament tot el romanent.  
Pel que fa a la cruïlla del carrer Salvador Badia que pretén alentir els vehicles, atès que hi ha 
l’illa de vianants per una banda i la Fàbrica per l’altra comenta que s’ha de prendre algun tipus 



 14 

de mesura, però no estant d’acord amb una mesura que impliqui 324.1490 €, a més d’una 
subvenció de 200.000 €, quan es tracta d’una obra a la carretera, la competència de la qual és 
de la Diputació. 
En relació a l’altre gran projecte, el pàrquing, diu que Movem va deixar-ho clar a la seva 
campanya, no creuen que sigui el moment oportú per Vacarisses fer grans obres, doncs hi ha 
moltes qüestions que s’han de tirar endavant. Segons les dades del romanent 102.630 € 
s’invertiran en el parquing, però l’import és d’uns 300.000 €, i no saben ni per quantes places 
serà, potser per 15 o 20 places, que no valen aquest cost. Segueix dient que es podrien 
plantejar l’opció d’aconseguir un terreny i llogar-lo,  com s’havia arribat a fer, doncs el cost és 
molt menor i més sostenible en una vila com Vacarisses, doncs aquests macroprojectes no 
només no son sostenibles, sinó que no resoldran la problemàtica d’aparcament al nucli, i en 
canvi amb un lloguer per 2.000 € mensuals es poden aconseguir moltes més places. 
Per altra banda diu que desconeixen si pels vestidors del camp de futbol entra la subvenció o 
no, i també desconeixen si per la caldera de biomassa del poliesportiu de 40.000 € finalment es 
rebrà la subvenció que havien demanat. 
Diu que també es parla del canvi de la climatització del Casal, entenen que es refereixen al bar, 
per casi 6.000 €, i pregunta perquè no es fa de les escoles bressol, per exemple....., és qüestió 
de prioritats. 
Del manteniment de l’escenari del casal de cultura sí que en van parlar. 
De la partida per la promoció de Cultura Popular de 5.000 € pregunta al Sr. Alcalde, que té 
atribuïdes les competències en Cultura, perquè es destinaran a Torreblanca I i no a Can Serra, 
que l’associació organitza cada any la festa de Halloween. 
Dels equips i llicències informàtiques per un valor de 6.000 € pregunta si son per la casa. 
 
El Sr. Alcalde respon que això ja ho va explicar. 
 
Segueix dient que els agradaria tenir el detall de la reparació i manteniment del poliesportiu i la 
piscina per 9.000 €, i de la partida d’esports. 
 
La Sra. Fuster diu que amb tot això el que queda clar que els manca informació per saber si 
poden votar la proposta a favor o no, i que s’haurien d’establir prioritats i tenir l’opció de parlar-
ne. Diu que durant la campanya  electoral van deixar clar que hi ha tres temes molt importants 
sobre la taula, les urbanitzacions pendents, el transport i l’habitatge, amb costos suficientment 
considerables per a que es puguin començar a valorar, doncs els 4 anys passen ràpid i quan 
abans s’hi posin abans aconseguiran realitzar els seus programes electorals. 
Explica que quan ella formava part de l’equip de govern i parlaven de romanent van dir que es 
destinarien diners a les franges de prevenció d’incendis,i ara veuen que no hi ha destinat res, 
tot i la situació que tenen i l’entorn en el que estan. Diu que es tracta de prioritzar, manteniment 
i arranjament la via pública i espais públics, ensenyament, escola d’adults.... no veu cap aposta 
per ampliar les propostes de l’escola d’adults... 
 
En conclusió, diu que discrepen en les prioritats que el govern ha pensat que Vacarisses 
necessita i tampoc han tingut opció de poder-ne parlar. A més durant la campanya tots s’han 
omplert la boca de que no només volen treballar pel nucli, sinó per totes les urbanitzacions,  i 
ara veuen que la gran majoria de projectes d’aquesta proposta de romanent son pel nucli, no 
pas per les urbanitzacions, que també necessiten actuacions i ja es podrien haver començat a 
obrir els expedients, com a mínim , per veure la seva bona fe en aquest tema.     
 
Per acabar demana a l’equip de govern que puguin seure amb Movem Vacarisses i amb la 
resta de partits que ho vulguin per parlar i valorar les prioritats per invertir el romanent, doncs el 
seu partit s’oposarà a aquesta proposta presentada. 
 
El Sr. Alcalde diu que li respondrà al final, doncs ha dit moltes coses i moltes desencertades del 
tot.       
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que votaran a favor de la proposta. En relació a la cruïlla 
de la BV1211 diu que és una feina que ve de llarg, de la legislatura 2007-2011, quan els 
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socialistes van iniciar gestions amb la Diputació.  Explica que el projecte va estar paralitzat uns 
anys i ara es torna a reprendre, per tal de facilitar la mobilitat vers escoles, dispensari, 
ajuntament, bancs a tots els habitants del municipi, urbanitzacions i poble. Diu que a més hi ha 
una subvenció destinada a aquest fi i si nó s’utilitza es perd. A més , si nó s’aprova el romanent 
es paralitzen altres coses, com els vestuaris del camp de futbol, la caldera, les reparacions... 
Segueix dient que el partit dels socialistes no oblida les inversions a les urbanitzacions, però 
creuen que el moment de parlar-ne serà als pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que li agradaria parlar un per un dels imports. Començant pels leds, 
fins avui no sabien que es destinarien a la Coma i al polígon industrial, el que els ha semblat 
perfecte, perquè els 40.000 € es recuperaran amb l’estalvi. Pel que fa al projecte de la cruïlla, 
malgrat que ve de l’any 2003 i que hi ha una subvenció de 200.000 €,  no els agrada, però 
segons li va comentar el Sr. Alcalde dels 324.000 € que posa l’ajuntament encara s’ha de fer la 
baixa , que a hores d’ara encara no ho saben. Segueix dient que al municipi hi ha moltes 
mancances i , tot i que això sigui important,  també ho és el pont de la C-58 i no veu que hi hagi 
cap intenció de l’equip de govern en aquest sentit. 
En relació als vestidors del camp de futbol diu que hi estan d’acord, però amb 75.000 € no sap 
quins vestidors es poden fer, perquè no els ho han explicat, però per l’import no creu que siguin 
uns vestidors com es mereix el camp de futbol,  i diu que recorda que al programa d’Esquerra 
havia vist fins i tot unes grades que no sap si estan incloses en aquest moviment. 
Pel que fa al projecte d’aparcament municipal diu que a la proposta consten 102.000 €, però ha 
vist a les actes de la Junta de Govern que el pressupost total és de 343.455 €, per tant els 
agradaria saber el motiu d’aquesta diferència tan gran, d’on ve i si estava pressupostat 
anteriorment.  
Diu que la caldera de biomassa també ve de lluny, no d’aquesta legislatura, però és ara que es 
doten 40.637 €. Pregunta a l’equip de govern si hi ha hagut algun problema de projecte perquè 
s’estigui allargant tant de temps i ara es necessitin 40.000 € més. 
En relació a la climatització del Casal, diu que com que ho està gestionant una empresa 
privada és aquesta la que hauria d’intentar pagar la reparació, no en la seva totalitat peró si una 
part important. Del manteniment de l’escenari diu que es evident que si hi ha una plaga de 
termites s’ha de solucionar el més aviat possible. 
Pel que fa a la promoció de la cultura popular, diu que es poden donar 5.000 € per la Festa del 
Mussol i, en canvi, per altres urbanitzacions només hi ha retallades, a més s’ha de tenir en 
compte que Vacarisses no està mancat de cultura popular. 
Dels 6.000 € per equips i llicències informàtics diu que suposa que seran llicències, doncs els 
ordinadors ja s’han anat canviant. 
En relació als 9.000 € de manteniment del poliesportiu i la piscina, diu que també té anotat que 
s’ha de climatitzar la sala de fitness i els vestidors, però no sap si això entra dins dels 9.000 € o 
ja ho tenien previst i ara afegeixen 9.000 €. 
Dels treballs exteriors d’Esports no saben què s’inclou aquí, doncs a les comissions 
informatives el regidor d’esports només va informar de que obrien la piscina gratuïtament, per 
tant necessiten més informació abans de prendre una decisió. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que fins ara ja s’han fet moltes preguntes i no volen tornar-les a 
repetir, però el que sí volen manifestar és la sorpresa per la presentació d’aquestes 
modificacions del crèdit del romanent, doncs es tracta d’imports molt elevats i projectes molt 
potents, pel que creuen que hagués estat bé haver-se reunit i haver-ne parlat. 
Per altra banda, diu que el que els crida més l’atenció és el projecte de la cruïlla del carrer 
Salvador Badia, doncs puja 324.149 €, i des de U.I.P.V mai s’havia pensat que l’ajuntament 
hagués d’aportar-hi diners,  i encara menys tants, a més pretenen que l’aprovin quan ni tan sols 
saben ni han vist què es vol fer. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que és molt valent, doncs s’atreveix a presentar això a 
l’oposició, governant en minoria i sense haver-los explicat res. 
Segueix dient que, com ha dit la Sra. Fuster, hi ha altres maneres per poder pacificar la zona, a 
més, per sort, no hi ha hagut accidents i esperen que segueixi així. 
Per altra banda diu que es podria demanar un canvi de destí de la subvenció. 
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El Sr. Alcalde l’interromp per dir que es tracta d’una subvenció finalista i, per tant, no es pot 
demanar un canvi de destí. 
 
El Sr. Gibert li respon que si tot això els ho hagués explicat abans, de que fos finalista, 
haguessin pogut debatre la necessitat d’aquest projecte, que per a ells és una barbaritat, i més 
sent conscients de les mancances de Vacarisses, el Ventaiol, la Creu....Segueix dient que ,tal 
com ha dit la Sra. Fuster, no han destinat res a les franges contra incendis, sabent l’estiu que 
portem pel que fa a incendis. 
 
El relació al pàrquing, el Sr. Gibert diu que s’han mirat el projecte per la pàgina web de 
l’ajuntament i han pogut veure que es tracta d’una planta amb una capacitat de 58 cotxes, quan 
al parquing actual hi caben 35 llargs, per tant estan parlant d’una vintena de cotxes més, a un 
preu de 343.000 €. 
 
El Sr. Alcalde respon que això no va així. 
 
El Sr. Gibert diu que com que no els ho explicat no ho saben, però pel que han vist això anirà 
així. Recorda al Sr. Alcalde que quan ells governaven van llogar un terreny al costat de l’escola 
que costava 2.500 € a l’any i hi cabien 40 cotxes, més els 30 de l’altra pàrquing. 
 
Pel que fa a la climatització del Casal diu que troben que amb 6.000 € es pot posar un gran 
aparell d’aire condicionat,  i que ja que en fa ús una empresa que té un negoci, també estaria 
bé que aportés una part de la despesa. 
 
En relació a la Festa del Mussol, diu que volen deixar clar que estan d’acord en que es faci, 
però el que no els sembla bé és que aquests diners vagin només per a aquesta festa, quan hi 
ha altres activitats fetes per altres associacions de veïns, que porten molts més anys celebrant-
se,  i no s’hi aporta res. 
 
També explica que no volen entrar en les reparacions i manteniments perquè donen per 
suposat que son necessàries. 
 
Per acabar demana al Sr. Alcalde que quedin aquestes modificacions sobre la taula per tal que 
puguin decidir entre tots els partits que formen part de l’ajuntament quines necessitats té 
Vacarisses, doncs troben molt fora de lloc aquestes grans inversions i que el 80% del romanent 
s’executi al poble, tenint en compte que Vacarisses té moltes urbanitzacions amb molts 
problemes i , si no és així, el seu grup hi votarà en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que ells estan oberts per parlar amb tothom qui vulgui fer 
aportacions, que han parlat amb el PSC i amb Veïns per Vacarisses, i han incorporat 
aportacions que els han fet, per tant no és que ells no n’hagin parlat, sí que ho han fet amb qui 
ha volgut. 
Adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que ella estava a govern  
 
La Sra. Fuster respon que ella no ha tingut cap més informació, i que sabia que es volia fer 
alguna cosa  i que el Sr. Alcalde estava fent gestions amb el Diputat i aquest va arribar a venir, 
però no tenia cap coneixement de que es volgués fer un projecte tant insostenible i 
sobredimensionat. A més diu que la subvenció no ho justifica, doncs no es pot començar a fer 
una cosa pels diners que es reben,  sinó que s’ha de saber quin projecte es fa, quin import té... 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde, repeteix a la Sra. Fuster que ella estava a govern i li 
demana que no faci demagògia, doncs el projecte ve de lluny,  per tant el coneix perfectament, 
com el coneix tothom perquè s’ha explicat aquí varies vegades, no es tracta només de la 
pacificació i la unió de l’illa de vianants, i el projecte del pàrquing va també unit igual que la 
plaça de davant de l’escola bressol. 
 
La Sra. Fuster diu que és la primera notícia de que això connectava amb l’escola bressol. 
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El Sr. Boada diu que ells tampoc en sabien res. 
 
El Sr. Alcalde diu que van explicar que hi ha un tram que és la pacificació davant de Correus 
cap al bar de Cal Xavi,  però també hi ha la reforma. Explica que el projecte puja 500.000 € i 
que la Diputació paga la part que afecta a la carretera, l’altra part és terreny municipal i 
correspon als 324.000 €. Segueix dient que la baixa dels 500.000 €, que és l’última vegada que 
es podrà fer a la Diputació perquè hi ha hagut un canvi en la intervenció i no es podrà fer més, 
va a favor d’ells i, probablement,no arribaran ni a 200.000 €, doncs el projecte està valorat per 
aquest import però no ho val. 
En relació al pàrquing, diu que no és només un problema del nucli, doncs els comerços i 
equipaments estan al nucli, per tant la manera de que la gent de les urbanitzacions pugui venir 
tranquil·lament és amb un aparcament, no com es troben ara que és molt difícil aparcar. 
Segueix dient que la piscina municipal també està aquí, igual que l’ajuntament i el CAP, el que 
ha estat així històricament. Segueix dient que no entén que s’oposin a tenir 60 places 
d’aparcament, doblant les actuals, i posant una estructura que pot permetre que hi càpiguen 
dues plantes més, que no estan al projecte però s’hi posaran les bases. 
 
Adreçant-se a la Sra. Fuster li diu que ella també estava a govern quan es parlava del 
pàrquing. 
 
En relació als vestidors, diu que els diners que hi destinen del romanent son per completar 
projectes, no son el que val el projecte, els vestidors en concret no valen 75.000 €, sinó que hi 
han de sumar els 50.000 € de subvenció. En el mateix sentit diu que la caldera de biomassa no 
val 45.000 €,  també falta la subvenció. 
 
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Fuster que expliqui ella perquè no s’han executat les franges,  i 
li demana que no li retregui quan ella sap com ha anat.  
El Sr. Alcalde explica que malgrat tot tiraran endavant les franges de Can Serra, del Fresno i 
del Palà. 
 
Pel que fa al canvi a tecnologia led, el Sr. Alcalde diu que ningú n’ha dit res i ,adreçant-se a la 
Sra. Fuster, li diu que això va en la línia que a ella li agradava quan estava a govern, igual que 
la caldera de biomassa. 
 
De la climatització del Casal diuen que està d’acord que està dins del bar, però la instal·lació és 
de l’ajuntament, això és com quan es lloga una casa, si per exemple la porta no tanca qui l’ha 
de canviar és el propietari, i això és així aquí i a tot arreu. 
 
En relació a la renovació dels equips informàtics és necessària perquè hi ha equips informàtics 
que tenen 15 anys. 
 
Explica que la festa del Mussol és una festa que cohesiona socialment, no només a una 
urbanització, sinó a tot Vacarisses, i es tracta d’un projecte que creuen que val la pena apostar-
hi, doncs va més enllà d’una festa major, també implica als geganters i serveix no només per 
Torreblanca, a part de ser cultura popular de la que creuen que mai no n’hi ha massa. 
 
Per acabar diu que les portes estan obertes a tothom, poden preguntar i remenar el que vulguin 
dels projectes, el Sr. Serna el va demanar i se li va enviar, no tenen cap mena de problema. 
També els diu que si volen col·laborar amb el govern, fer propostes de cara als pressupostos, 
al romanent o al que vulguin, estan oberts a fer-ho, com sempre ho han estat, oberts a 
propostes que els han fet arribar. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que ja li han demanat de parlar-ne, aparcar la proposta i 
parlar-ne, de les prioritats de Vacarisses i d’obrir-se a tot el municipi que es necessari. Torna a 
insistir en que hi ha dos grans projectes dels que els ha mancat informació i enlloc de seure 
totes les parts, ho ha manegat el Sr. Alcalde juntament amb el diputat. 
Adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que la idea de la pacificació fins i tot li havia suggerit ella 
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alguna vegada, quan es va fer l’illa de vianants li havia dit que la carretera era perillosa encara 
que mai hagués passat res, però una cosa és una pacificació i una altra és una mega cruïlla 
cap a l’escola bressol,  de la que ella no en sabia res.  
Pel que fa al pàrquing diu que d’idees se’n poden tenir moltes, però una cosa és la idea, l’altre 
és el projecte i l’altra seure amb l’oposició per explicar en què consisteix el projecte, quins 
seran els beneficis i els costos .... 
 
Per acabar diu que la seva intenció és aparcar-ho, seure i parlar-ne el més aviat possible. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això ja està presentat, i que si vol pot emplaçar-la a parlar dels 
pressupostos, per exemple. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que coincideixen plenament amb la regidora de Movem, doncs 
projectes d’aquestes característiques els han de veure, doncs ells pensaven que el projecte 
venia finançat pràcticament al 100 % per la Diputació. 
 
El Sr. Alcalde diu que es va explicar que la part que afectava la carretera la pagava la 
Diputació. 
 
El Sr. Gibert diu que no es va explicar, i que si l’aportació de l’ajuntament fos baixa no seria tan 
important, però es que es tracta d’una aportació molt gran, de la que no en tenen coneixement. 
A més diu que queda sorprès de que la regidora de Moven, gràcies a la qual han estat 
governant, tampoc en tingui.  
 
El Sr. Alcalde diu que ell ha dit que sí que ho sabia. 
 
El Sr. Gibert diu que no sap a qui creure.  
Per altra banda el Sr. Gibert pregunta si això de que el PSC i Veïns han fet aportacions ha estat 
perquè els han trucat. 
 
El Sr. Alcalde respon que sí. 
 
El Sr. Gibert pregunta perquè no ha trucat a la resta de partits de l’oposició. 
 
El Sr. Alcalde respon que també es va trucar en tres ocasions a la Sra. Fuster, per un altre 
tema, però de totes maneres entén que ell pot intentar parlar i negociar amb qui ells creuen que 
més es poden entendre. 
 
El Sr. Gibert diu que els està deixant clar que té dos possibles socis de govern, que son el PSC 
i Veïns per Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde diu que això no és el que ha dit. 
 
La Sra. Fuster diu que aquesta manifestació li sembla molt greu.  
 
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Fuster que respecti el torn de paraula, i diu que li sembla molt 
lícit que cadascú trií amb qui negociar, doncs la última vegada que van contactar amb ella no 
els va ni respondre, ni es va presentar, per tant van pensar que no tenia cap mena d’interés. 
 
El Sr. Gibert diu que el que els ha quedat clar és que amb U.I.P.V. no en volen saber res. 
 
El Sr. Alcalde diu que si ells estan disposats a parlar-ne, ara quan arribin els pressupostos, ell 
no té cap problema en seure amb tots ells. 
 
El Sr. Gibert li recorda al Sr. Alcalde que estan governant amb minoria. 
 
El Sr. Alcalde respon que per això mateix ha dit el que ha dit . 
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El Sr. Gibert torna a dir que els ha quedat clar que Esquerra té dos socis preferents per a que 
els recolzin aquesta legislatura, que son el PSC i Veïns per Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Gibert si ha fet alguna cosa que no es pugui fer, com reunir-se i 
fer política. 
 
El Sr. Gibert diu que el que no pot fer és dir que tots els partits de l’oposició han tingut les 
mateixes oportunitats, perquè això no és així, ha trucat a dos partits en concret per demanar 
que li aprovessin la proposta, doncs amb un sol vot en tenen prou.  
Segueix dient que ells no hi estan d’acord i explicaran a la població què és el que pretenen fer, 
gastar tots aquests diners dels veïns i veïnes de Vacarisses amb un macro projecte que 
Vacarisses no necessita. 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui diu que ella no fa demagògia amb el poble i que si hi voten 
a favor és perquè estan convençuts del projectes als que es vol destinar el romanent,  i no pel 
fet que els hagin trucat.  
 
El Sr. Gibert li pregunta si han parlat amb el Sr. Alcalde. 
 
La Sra. Miranda respon que sí, i que no hi té res a amagar. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR   x    x 

EN CONTRA x  x x x  

ABSTENCIONS        

 
 
 
2.- SOBREVINGUTS. 
 
No n’hi ha. 
 
3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPOR ATIVA 
 
3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CEL EBRADES PER LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL EL DIA 8, 15, 23, 29 i 30 D’ABRIL D E 2019, 7, 13, 20 i 28 DE 
MAIG DE 2019, 3, 10, 12 i 25 DE JUNY DE 2019, 1, 8,  i 15 DE JULIOL DE 2019. 

 
          Es dona compte de les actes de les sessions de les quals s’ha fet entrega de la minuta 

corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
3.2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 112/2019, de 9/04/2019, al 239/2019, de 
17/07/2019), (Medi Ambient i Sostenibilitat, del 14/2019, de 10/04/2019, al 16/2019, de 
24/04/2019), (Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn, del 17/2019, de 8/07/2019, al 
18/2019, de 16/07/2019), (Obres i Serveis, del 17/2019, de 3/05/2019, al 30/2019, de 
11/07/2015), (Sanitat i Consum, de l’11/2019, de 10/04/2019, al 18/2019, de 5/06/2019), 
(Sanitat, Tinença Responsable i Benestar Animal, del 19/2019, de 28/06/2019, al 
22/2019, de 10/07/2019), (Urbanisme, del 30/2019, de 9/04/2019, al 63/2019, de 
17/07/2019), (Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, del 6/2019, de 
13/05/2019, al 8/2019, de 4/06/2019), (Esports, del 16/2019, de 6/05/2019, al 20/2019, de 
17/07/2019), (Educació, del 20/2019, de 30/04/2019, al 27/2019, de 4/07/2019),  (Acció 
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Social, Cooperació i Solidaritat, del 33/2019, del 23/04/2019, al 47/2019, de 14/06/2019), 
(Acció Social, del 48/2019, de 28/06/2019, al 53/2019, de 17/07/2019), (Cultura, Festes i 
Patrimoni, del 14/2019, de 2/05/2019, al 17/2019, de 11/06/2019), (Mobilitat Territorial, de 
l’1/2019, de 1/07/2019, al 3/2019, de 8/07/2019), (Participació Ciutadana, el 5/2019, de 
4/04/2019), (Participació Ciutadana i Transparència, el 6/2019, de 25/06/2019), 
(Comunicació, el 3/2019, de 3/06/2019), (Recursos Humans i Organització 
Administrativa, l’11/2019, de 11/06/2019), (Joventut, de l’1/2019, de 18/07/2019, al 
4/2019, de 12/07/2019). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
3.3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 21 9/2019, DE 8 DE JULIOL, 

D’ADSCRIPCIÓ DE REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATI VES PERMANENTS 
I A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES . 

 
Un cop celebrades el passat 26 de maig de 2019 les Eleccions Locals convocades mitjançant 
Reial Decret 209/2019, de data 1 d’abril , i constituït el nou Ajuntament en sessió extraordinària 
celebrada el dia 15 de juny de 2015,  per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a tots els Grups Municipals 
integrants de la Corporació, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la 
denominació de les Comissions Informatives de caràcter permanent, en virtut de l’article 60 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei  municipal i de 
règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 123, 124, 125 ,126, 134  i següents 
del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
Malgrat que l’article 125.c) del ROF estableix que l’adscripció contreta de cada Comissió dels 
membres de la Corporació que han de formar part de la mateixa en representació de cada 
grup, es realitzarà mitjançant escrit del portaveu del mateix adreçat a l’alcalde o president, i del 
que se’n donarà compte al Ple, l’article 21.3) del ROM determina que l’adscripció es realitzarà 
formalment pel Ple. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva segons determina l'article 
20.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local , assumirà les 
competències que l'article 116 de l'esmentat text legal,  en concordança amb l'article 212 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions en tal 
condició. 
 
A la sessió plenària celebrada el dia 4 de juliol de 2019,  es va adoptar el següent acord: 
 
“PRIMER.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 
 

1) Comissió Informativa de RÈGIM INTERIOR 

2) Comissió Informativa de SERVEIS TERRITORIALS 

3) Comissió Informativa de SERVEI A LES PERSONES 

 
SEGON.- Aprovar que  la Comissió Informativa de RÈGIM INTERIOR,  la Comissió Informativa de 
SERVEIS TERRITORIALS i de la Comissió Informativa de SERVEI A LES PERSONES,  estaran 
integrades de forma que la seva composició s'acomodi a representació igual per a cada Grup 
Municipal , aplicant el sistema de vot ponderat , pel nombre de membres  següents: 
 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 
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 Vocals: Un representant de cada Grup Municipal, en el benentès que l’alcalde o regidor 
delegat que ostenti la presidència ja assumeix la representació del Grup Municipal al 
qual pertany. 

 
 Secretari: El/la secretari/a general de l'Ajuntament , o funcionari en qui delegui. 

TERCER.- Facultar l’alcalde perquè realitzi formalment l’adscripció dels regidors a les Comissions 
Informatives. 
 
QUART.- Crear la Comissió Especial de Comptes,  la composició de la qual serà la dels mateixos 
membres que formin part de la Comissió Informativa de Règim Interior. 
 
.............................” 
 
Vistos els escrits presentats pels portaveus dels grups municipals ERC-AM i UIPV, de designació 
nominal dels regidors que proposen per a formar part de les Comissions Informatives, i considerant 
la innecessarietat de designació nominal  per part dels grups municipals V per V , PSC-CP,  MV-
ECG i Cs, ja que cadascun d’ells només està format per un membre. 
 
En virtut de la facultat que m’atribueix el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del 4 de 
juliol de 2019, de realitzar formalment l’adscripció dels regidors a les Comissions, 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.-  Aprovar l’adscripció dels següents regidors a la Comissió Informativa de SERVEI A 

LES PERSONES: 
 
Titular Olga Serra i Luque, suplent Antoni Masana i Ubach, en representació del Grup Municipal  
ERC-AM. 
 
Titular Josep Maria Gibert i Castellet , suplent Maria Moreno i Martínez, en representació del 
Grup Municipal  UIPV. 
 
Titular Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V. 
 
Titular Concepción Miranda Lora, en representació del Grup Municipal PSC-CP.  
 
Titular Maria Clara Fuster Ramón, en representació del Grup Municipal MV-ECG .  
 
Titular Estefanía Muñoz Ramírez, en representació del Grup Municipal Cs. 
 
 
SEGON.- Aprovar l’adscripció dels següents regidors a la Comissió Informativa de SERVEIS 

TERRITORIALS: 
 
Titular Pere Casas i Ardanaz, suplent Antoni Masana i Ubach, en representació del Grup 
Municipal  ERC-AM. 
 
Titular Salvador Boada i Guàrdia , suplent Josep Maria Gibert i Castellet, en representació del 
Grup Municipal  UIPV. 
 
Titular Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V. 
 
Titular Concepción Miranda Lora, en representació del Grup Municipal PSC-CP.  
 
Titular Maria Clara Fuster Ramón, en representació del Grup Municipal MV-ECG.   
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Titular Estefanía Muñoz Ramírez, en representació del Grup Municipal Cs. 
 
 
TERCER.- Aprovar l’adscripció dels següents regidors a la Comissió Informativa de RÈGIM 

INTERIOR i a la COMISSIÓ ESPECIALS DE COMPTES: 
 
Titular Albert Salamé i Sabater, suplent Antoni Masana i Ubach, en representació del Grup 
Municipal  ERC-AM. 
 
Titular Maria Moreno i Martínez , suplent Salvador Boada i Guàrdia, en representació del Grup 
Municipal  UIPV. 
 
Titular Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V. 
 
Titular Concepción Miranda Lora, en representació del Grup Municipal PSC-CP.  
 
Titular Maria Clara Fuster Ramón, en representació del Grup Municipal MV-ECG.   
 
Titular Estefanía Muñoz Ramírez, en representació del Grup Municipal Cs. 
 
QUART.-  Comunicar la present resolució a tots/es el regidors/es de la Corporació. 
 
CINQUÈ.-  Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, a la propera sessió que 

se celebri.  
 
 
 
3.4.-  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2 20/2019, DE 8 DE JULIOL, 

DE DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE 
REGIM INTERIOR, DE SERVEIS TERRITORIALS I DE SERVEI  A LES PERSONES . 

 
El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2019  va acordar 
crear la Comissió Informativa de Règim Interior , la Comissió Informativa de Serveis Territorials 
i la Comissió Informativa de Servei a les Persones, de caràcter permanent , aprovant la seva 
composició, essent l'alcalde o regidor en qui delegui el president nat. 
 
Atès que tanmateix acordà crear la Comissió Especial de Comptes, i que la seva composició fos  
dels mateixos membres que formin part de la Comissió Informativa de Règim Interior. 
 
Atès que de conformitat amb l'establert a l'article 21.4 del Reglament Orgànic Municipal, 
l'alcalde és el president nat de les comissions informatives, per bé que podrà delegar-ne la 
presidència efectiva mitjançant decret, del qual assabentarà el Ple. 
 
Atès que tanmateix a la precitada sessió plenària del 4 de juliol s’acordà crear la Comissió Especial 
de Comptes, i que la seva composició fos  dels mateixos membres que formin part de la Comissió 
Informativa de Règim Interior, malgrat la voluntat de delegar les presidències de les Comissions 
Informatives Permanents, i que aquesta alcaldia conservarà la presidència nata de la Comissió 
Especial de Comptes,  

 
R E S O L C 

 
PRIMER.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Règim Interior al 

regidor d'aquesta Corporació, senyor  Albert Salamé i Sabater. 
 
SEGON.-  Delegar  la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Serveis Territorials al  

regidor d'aquesta Corporació, senyor Pere Casas i Ardanaz. 
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TERCER.-  Delegar la presidència efectiva de la Comissió Informativa de Servei a les 
Persones a la regidora d'aquesta Corporació, senyora Olga Serra i Luque. 

 
QUART.-  Notificar aquesta resolució als/la regidors/a afectats/da per la delegació. 
 
CINQUÈ.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació. 
 
 
 
 
3.5.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNC IONARI I LA 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL. 
 

 
3.6.-  DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRES ORERIA QUE S’HA 

TRAMÈS AL MINISTERI D’HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENER AL DE POLÍTICA 
FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLI MENT DE LA LLEI 
15/2010, RELATIU AL SEGON TRIMESTRE DE 2019.  

 
INFORME  DE  TRESORERIA  I  INTERVENCIÓ 

 
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 2019. 
 
 

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. 
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1. L’interventor general de l’Estat ha d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de l’Administració 
General de l’Estat, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
2. Les comunitats autònomes han d’establir el seu propi sistema d’informació trimestral pública 
sobre el compliment dels terminis previstos per al pagament en aquesta Llei. 
 
3. Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre 
i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini. 
 
4. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest 
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats 
autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la 
tutela financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels 
informes esmentats. 
 
5. La informació així obtinguda la poden utilitzar les administracions receptores per elaborar un 
informe periòdic i de caràcter públic sobre el compliment dels terminis per al pagament per part 
de les administracions públiques. 
 
Queda clar que de l’ esmentat precepte se’n  deriva l’ obligació de l’elaboració per part de la  
Tresoreria i/o la Intervenció d’un informe que posi de manifest el compliment dels terminis  
previstos en aquesta Llei per el pagament de les obligacions de l’Ajuntament, que inclourà 
necessariament el número i quantia global de las obligacions pendents en les quals s’estigui  
incomplint el termini,  així com l’obligació de remetre l’ esmentat informe als òrgans competents 
del Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques  i, en el seu  respectiu d’ àmbit  territorial, 
als de les Comunitats Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’ Autonomia, 
tingui  atribuïda la tutela financera de las Entitats locals, sense perjudici de la seva possible 
presentació i  debat en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que  el programa de comptabilitat municipal amb la finalitat  de poder elaborar l’ esmentat  
informe, proporcionant els llistats amb la informació  detallada i agregada i que s’adjunten com 
annexes. 
 
Atès que  l’ informe referent al 2on trimestre de l’any 2019 ja s’han presentat als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i, al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns. 
 
Es tot el que s’ha d’ informar, PROPOSANT-SE : 
 
Que se’n doni trasllat igualment al Ple de l’Ajuntament , dons encara que l’article 4 de la Llei diu 
al respecte que   “Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació 
local”, l’article  5.4, de la mateixa norma disposa: 
 
Article 5 . Registre de  factures en les Administracions locals. 
 
4. La Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat ha 
d’incorporar a l’informe trimestral al ple que regula l’article anterior una relació de les factures o 
els documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació en el dit registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de 
reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació. El ple, en 
el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta 
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informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que se li 
hagin presentat agrupant-los segons l’estat de tramitació. 
 
 
 
3.7.-  DONAR COMPTE DEL BAN DE L’ALCALDIA, DE 28 DE  JUNY DE 2019, AMB MOTIU 

DE L’ACTIVACIÓ EL PLA ALFA NIVELL 3. 
BAN  

 
Ban davant les actuals condicions meteorològiques i l’alt risc d’incendi forestal. 
 
Vacarissans i vacarissanes, 
 
A causa de l’activació de pla Alfa nivell 3 i fins a la seva desactivació,  l’Ajuntament de 
Vacarisses en ús de les facultats que li confereix la Llei, es veu obligat a ordenar la següent 
mesura: 
  
Prohibir llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc. 
 
Tota persona que adverteixi l’existència d’inici d’un incendi forestal cal que ho comuniqui 
immediatament al telèfon d’Emergències 112 o a la Policia Local ( telf. 93 835 94 50 ), o a 
qualsevol agent de l’autoritat que pugui localitzar. 
 
Es fa avinent que les persones que incompleixin aquest ban podran ser sancionades en base a 
la legislació vigent amb imports que poden arribar fins a 3.000 euros. 
 
Aquest Ajuntament fa una crida a les dones i homes de la Vila de Vacarisses per a què per 
responsabilitat i solidaritat assegurin el compliment del Ban. 
 
 
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Alcalde dona les dades de l’atur, que ha pujat en 9 persones i es situen a una taxa del 
10,3 %, 3 punts per sota de la mitja de la comarca. 
 
Per altra banda comenta que s’informarà als presidents de les associacions de veïns que 
pertoca de que ha sortit la sentència definitiva de les obres de Torreblanca II, que ratifica el que 
ja havien dit en la primera sentència, és a dir, que l’ajuntament ha de pagar 543.313 €, diners 
que l’ajuntament ja els té perquè s’ha fet la provisió en els darrers 4 anys i, juntament amb els 
interessos que son  223.000 € , fa un total de 767.000 €. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui, adreçant-se al regidor d’Urbanisme li pregunta si hi ha 
alguna novetat en relació a les obres de La Creu. 
A la regidora de Sanitat li pregunta per un incident que hi va haver amb un gos perillós al 
Torrent del Llor, doncs els veïns els van fer arribar la seva disconformitat amb la gestió. Afegeix 
que, com ja deien al seu programa, a Vacarisses s’ha de fer un tractament molt curós dels 
animals, a cada casa n’hi ha, i per tant cal un protocol d’actuació. Comenta que també hi va 
haver un altre incident amb un gos al Palà. 
Al regidor d’esports li pregunta quina és la situació del camp de futbol, vestidors, grades, 
arranjament dels espais, quina previsió hi ha, doncs inicialment es parlava que amb la 
subvenció de la Diputació es podria fer molt. 
Per altra banda diu que ja els deu haver arribat que hi ha molta gent en desacord amb l’actual 
ubicació del barracó del bar del camp de futbol, per tant volen saber quin cost té treure’l d’allà, 
o si hi ha altres opcions. 
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Adreçant-se al regidor de comunicació li diu que ha escoltat que hi ha queixes pel 
desplegament de la fibra al Ventaiol i al Palà, i els veïns volen saber quina previsió hi ha.  
 
El Sr. Casas informa que a finals d’agost acaba el període de dos mesos que es va donar per 
fer les notificacions, a partir d’aquí es respondran les notificacions, es faran les modificacions 
que s’hagin de fer, i es tirarà endavant la licitació. 
 
Pel que fa al camp de futbol, explica que pels vestidor l’ajuntament aporta la part del romanent  
i l’altra és la resta d’una subvenció que arriba de Diputació. Explica que les grades son un 
projecte a banda, que el duien al programa electoral i tot just ara comencen a treballar-hi. 
En relació a la ubicació del bar, diu que es faran una sèrie d’actuacions per treure el talús que 
hi ha al costat del poliesportiu per fer una paret de pedra i poder ubicar-hi les dues pistes de 
pàdel, però hi ha una normativa en relació als bars que diu que l’accés no es pot fer directe des 
del camp de futbol, sinó des de l’exterior, des de el carrer, i físicament no tenen mes espai per 
ubicar el bar. 
 
Intervé la Sra. Serra qui diu que son plenament conscients de la problemàtica amb gossos i 
gats, però tenen els efectius que tenen. Afegeix que està al cas del Torrent del Llor i que en 
casos així hi va la Policia, però a vegades tenen emergències i no poden anar-hi al moment, és 
per això que el gos es va escapar. Segueix dient que s’hi està treballant, tenen conveni amb el 
Col·legi d’Advocats per fer un canvi a les ordenances i s’ha canviat el nom de la regidoria, es 
diu Tinença Responsable i Benestar Animal, doncs el tema d’animals no és només sanitari. A 
nivell tècnic, la regidoria comparteix el tècnic amb altres regidories, i s’està treballant perquè 
tingui un suport i poder donar resposta a aquestes necessitats. 
 
Intervé el Sr. Salamé qui,  en relació al que han preguntat sobre la fibra òptica, diu que 
respondrà ell, tot i que no es tracta d’una competència de la regidoria de comunicació. 
 
La Sra. Fuster pregunta de qui és competència. 
 
El Sr. Salamé respon que els tràmits inicials es van fer des d’Obres i Serveis, però com ja 
saben la fibra no és competència de l’ajuntament i ells no tenen res a veure amb el 
desplegament. Afegeix que saben que tenen dificultats i per això s’han endarrerit a l’últim tram, 
al Palà i al Ventaiol, i pel que fa als Caus no ha entès que li volia preguntar. 
 
La Sra. Fuster li respon que la preocupació no és pels Caus, sinó pel Palà i al Ventaiol ,doncs a 
les reunions que es van fer a les quals el Sr. Salamé també hi assistia es va dir que la fibra 
arribaria al Palà i al Ventaiol. 
 
El Sr. Salamé diu que efectivament l’empresa va dir-ho. 
 
La Sra. Fuster diu que l’ajuntament també ho va dir. 
 
El Sr. Salamé respon que l’ajuntament sempre ha repetit el que ha dit l’empresa. 
 
La Sra. Fuster diu que el que volen saber és si el Sr. Salamé té coneixement de si hi ha 
previsió de que la fibra arribi al Ventaiol i al Palà o no. 
 
El Sr. Salamé respon que sí, que la previsió és la mateixa. 
 
La Sra. Fuster pregunta si això serà en breu o en uns mesos. 
 
El Sr. Salamé respon que no ho sap. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Miranda qui pregunta en quin moment es troba el projecte d’execució 
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del pou de Torreblanca I, si l’empresa està complint els terminis o s’hi hi ha complicacions. 
 
El Sr. Casas diu que, tal com va informar a les comissions, el que és l’obra del pou i tot el 
desplegament de l’obra civil com la connexió amb el dipòsit està acabada, només falta la 
col·locació de la bomba que es farà a finals d’aquesta setmana o principi de la vinent, i quan hi 
hagi col·locada la bomba es faran les proves per comprovar el cabdal que surt. Segueix dient 
que a partir d’aquí faltarà la connexió d’Endesa, doncs els han de perseguir per a que vinguin a 
instal·lar l’escomesa elèctrica per tal de tenir corrent. Per acabar diu que espera que a principis 
de setembre ja puguin aprofitar aquest recurs. 
 
Intervé el Sr. Serna qui, en relació a la reparcel·lació de La Creu, diu que per la informació que 
els ha arribat tenen constància de que per Junta de Govern es va aprovar el 29 d’abril i, per 
tant ja han passat els dos mesos de la presentació d’al·legacions, i volen saber si n’hi ha hagut 
alguna i conèixer el contingut. 
 
Per altra banda el Sr. Serna pregunta com es sufragaran els 223.000 € d’interessos de la 
sentència de Torreblanca II. 
 
El Sr. Alcalde respon que, com que ja sabien que anirien cap aquí, van fer l’exercici de retenir 
els 543.000 €, però pels 223.000 € ,si els volen pagar al setembre per tal que els interessos no 
corrin més, s’haurà de demanar un crèdit. Segueix dient que això ho saben des de ahir mateix i 
per això no havien explicat res. 
 
El Sr. Casas diu que va ser al juny quan es va notificar als veïns l’aprovació provisional del 
projecte de reparcel·lació de La Creu i ,per tant, el termini acaba a finals d’agost, doncs encara 
que normalment només dura un mes, s’ha decidit allargar-ho per facilitar als veïns que puguin 
fer-ho durant les vacances. 
Segueix dient que moltes de les al·legacions que s’han fet son per petites diferencies en els 
metres quadrats, evidentment potser n’hi ha alguna de més gran, però son coses que 
s’arreglaran i no creu que hi hagi cap més problema. 
 
El Sr. Serna li pregunta si sap si hi ha alguna al·legació que sigui més important. 
 
El Sr. Casas respon que la més important seria la de la família amb més propietats de la Creu, 
que tenen aproximadament un 40 % del total de les parcel·les. 
 
Pren la paraula el Sr. Gibert qui, adreçant-se al Sr. Casas, li diu que sembla ser que el dia que 
va ploure tant es van detectar problemes de falta de drenatge al camp de futbol, per tant els 
agradaria saber quin problema hi ha exactament i quines mesures ha pres l’ajuntament per 
aquesta aparent mala execució de la gespa. 
Per altra banda diu que els darrers mesos tenen una certa intranquil·litat generalitzada en 
diferents temes de seguretat, i saben que fa més de 4 anys que l’ajuntament no convoca la 
Junta de Seguretat, per tant creuen que seria necessari convocar la Junta de Seguretat com es 
feia quan ells governaven, per tal que tots els cossos de seguretat siguin conscients de la 
problemàtica actual a Vacarisses i entre tots es puguin decidir actuacions que donin 
tranquil·litat. Pregunta a l’alcalde per quin motiu no s’ha convocat la Junta de Seguretat en els 
darrers 4 anys. 
En relació a les onades de calor d’aquest estiu, el Sr. Gibert pregunta al Sr. Alcalde perquè no 
s’ha convocat la comissió de Protecció Civil per informar-los de les mesures que l’equip de 
govern ha pres en l’inici de campanya d’estiu. 
El Sr. Gibert segueix la seva intervenció dient que amb l’obertura d’aquest any de la piscina 
s’ha detectat una sèrie de problemes de salubritat dels que espera que el Sr. Casas en sigui 
coneixedor. Diu que son problemes de la qualitat de l’aigua de la piscina, de brutícia important 
en les dutxes i lavabos, hamaques rebentades que quan la gent s’hi estira no s’hi aguanten, 
gent que menja dins del recinte quan no està permès fer-ho, descontrol per part del socorrista i 
fins i tot la presència d’un gos en el recinte. 
Pregunta al Sr. Casas quines actuacions ha pres la regidoria en aquest sentit i li demana que 



 28 

faci que es compleixi la llei i no permeti l’entrada de gossos. 
 
Per altra banda,el Sr. Gibert diu que els va sorprendre l’ultima portada de la revista El Terme, 
doncs han fet una foto amb els 6 regidors de l’equip de govern d’Esquerra republicana, el que 
és insòlit, doncs ell creia que era per dir que l’ajuntament s’havia constituït, i s’ha permès el 
luxe de portar la revista de quan U.I.P.V. entraven el mes de juny a l’ajuntament, que hi van 
penjar la foto amb els 13 regidors, que és el que toca en una revista municipal, que hi siguin 
tots els regidors. Afegeix que als demés també els han votat, i com que la revista es fa amb 
recursos municipals, això és una vergonya. Adreçant-se al Sr. Alcalde li pregunta qui ha pres la 
decisió, doncs veu que tenen un afany de protagonisme important i, per tant, imaginen que és 
un motiu totalment polític i discriminatori,  i no tècnic. 
Per acabar diu que estan a les portes de la festa major i pregunten al Sr. Alcalde qui portarà el 
servei de bar dels actes que es facin a la pista poliesportiva. 
 
El Sr. Alcalde respon que el bar el portaran els mateixos que hi ha al bar de la piscina, doncs 
ells van començar a obrir-ho a entitats, però hi ha moltes dificultats per trobar entitats que 
vulguin portar-ho perquè son moltes hores i molts dies. 
 
Pel que fa a la foto del Terme diu que no sap com ha anat, però com que en tot cas ell és l’últim 
responsable, se’n fa responsable. Segueix dient que havien pensat de cara al setembre enviar 
a cada casa una carta amb cadascun dels 13 regidors amb una foto, un contacte del partit 
polític, i les responsabilitats que tenen l’equip de govern i portaveus... 
 
El Sr. Salamé respon que la foto és la de l’equip de govern. 
 
El Sr. Gibert respon que la foto no ha de ser la de l’equip de govern, sinó la dels electes. 
 
El Sr. Salamé respon que aquesta és la seva opinió. 
 
El Sr. Alcalde torna a dir que enviaran a totes les cases una carta detallada amb tots els 
regidors. 
 
El Sr. Gibert diu que això que faran de la carta no treu que el que han fet amb El Terme no és 
correcte. 
 
El Sr. Alcalde li demana disculpes. 
 
Intervé el Sr. Casas qui en relació al camp de gespa i a la mala execució que ha dit el Sr. 
Gibert diu que abans podria preguntar i, un cop se li respon, treure les conclusions que vulgui. 
Explica que aquella tarda van ploure 38,3 litres per metre quadrat i, com bé sabrà, abans de fer 
el camp de futbol es va fer un geotècnic en el qual es va detectar que l’aigua del camp de futbol 
no només venia del cel, sinó també de sota terra, doncs hi ha aigües subterrànies que 
sobreeixeixen per l’excés d’aigua que arrosseguen, el que va provocar una saturació de 
l’absorció de l’aigua, però no es tracta d’una mala execució, sinó de que en una hora van caure 
40 litres per metre quadrat més tot el que baixava de l’Avinguda Muriel Casals. Segueix 
explicant que es van posar en contacte amb les dues empreses, la que va col·locar la gespa i 
la de l’obra civil, i el dimensionament que es va fer per l’extracció d’aigües és correcte, però 
puntualment això es dona, no només aquí,  sinó que hi va haver altres poblacions que es van 
trobar exactament amb el mateix. 
 
El Sr. Gibert diu que això vol dir que si plou més de 40 litres s’hi trobaran tot sovint. 
 
El Sr. Casas respon que depèn en quant temps caiguin aquests 40 litres, doncs l’absorció és 
molt diferent si cauen en una hora o en 12. 
 
En relació a la piscina el Sr. Casas diu que ja van dir en comissions que es va espatllar un filtre, 
però tot i així els paràmetres de l’aigua sempre han estat els correctes i, per tant, no hi ha hagut 
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cap perill de que ningú agafés cap malaltia per utilització de la piscina. Pel que fa a la neteja 
dels lavabos diu que ho saben,  i per això la reforçaran amb una tercera vegada de neteja 
diària, però son conscients que el que cal als lavabos és una reforma, perquè les instal·lacions 
son molt antigues. En relació a les hamaques diu que es retiraran les que estan trencades i 
se’n compraran de noves. 
També diu que s’ha aclarit amb els socorristes quina és la seva funció, i una d’elles és la de 
controlar que la gent no entri menjar,  igual que altres actituds que no poden succeir. Explica 
que el torn de tarda s’ha reforçat, ara hi ha dues persones perquè és quan més afluència hi ha. 
En relació als gossos diu que han de parlar amb el propietari del bar que gestiona el bar de la 
piscina per tractar aquest tema, entre d’altres, doncs tot i que ja s’ha comunicat als treballadors 
en un parell d’ocasions, avui el gos ja tornava a ser-hi. 
 
El Sr. Gibert pregunta si el gos és del propietari del bar. 
 
El Sr. Casas respon que no, que és d’un dels treballadors. 
 
El Sr. Gibert diu que hi haurien de fer anar a la Policia, això ja hauria d’estar sol.lucionat fa dies. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui, en relació a la Junta de Seguretat, diu que la troba molt poc 
operativa. Explica que ells parlen directament amb els Mossos, que son els que porten l’àrea 
bàsica de Terrassa en la que Vacarisses està inclosa. Els Mossos venen a l’ajuntament, parlen 
amb la Policia Local i hi ha un tracte molt fluid, però si volen que la convoqui ho faran, tot i que 
la troba del tot innecessària perquè és molt inefectiva, a part de que vinguin tots els cossos de 
seguretat i facin un esmorzar. Afegeix que quan hi va haver els robatoris els Mossos van venir i 
els hi van explicar als veïns tot el que passava. Afegeix que l’opinió de la Policia en relació a la 
conveniència de convocar la Junta o no és igual que la seva, però si volen que es convoqui així 
ho faran. 
Pel que fa a la comissió de Protecció Civil, el Sr. Alcalde diu que durant les onades de calor el 
que estan fent és seguir les recomanacions de la Generalitat i comunicar a la població les 
mesures que s’han de prendre per tal de passar millor l’onada de calor. Afegeix que amb 
col·lectius més vulnerables, com gent gran, es fan trucades per saber com es troben. Explica 
que quan es va activar el pla Alfa 3 també els van trucar per informar-los. 
 
El Sr.Gibert diu que no es tracta només d’això,  sinó que abans, quan es convocava la comissió 
de Protecció Civil ,s’explicava quins mitjans hi havia del PVI, i tot això anava molt bé perquè 
l’oposició estaven assabentats del pla d’inici d’estiu, cosa que troben molt important en estius 
com aquest. 
 
El Sr. Alcalde respon que li recull el prec. 
 
 
Essent les vint hores i quaranta minuts el senyor alcalde - president dóna 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


