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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA P EL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 5 DE SETEMBRE DE 2019  
 
 
Vacarisses, 5 de setembre de 2019, essent les 14:30 hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària urgent, 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  
                                                                        
Olga Serra i Luque,  l’alcaldessa en funcions   
 
 
Regidors  
 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
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. 
 
Excusen la seva absència els senyors/es:  Antoni Masana i Ubach i Júlia Carbó i Ballbé 
  
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA.  
 
1.1.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.  

Per Decret de l’alcaldessa en funcions núm. 295/2019, de 3 de setembre de 2019, s’ha resolt 
convocar el Ple Municipal, en sessió extraordinària urgent, a celebrar el proper dia 5 de setembre de 
2019, el qual és del contingut següent: 

“El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 de juliol de 2019, va 
acordar 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. 
 
En unitat d’acte s’acordà proposar la resolució de l’esmentat contracte , 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, 
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la resolució del contracte, i fins la quantia no satisfeta , fins que no resulti degudament justificat 
el seu pagament  per aquests conceptes. 

 
Alhora s’atorgà un tràmit d’audiència al contractista, així com l’avalador o assegurador del 
contractista en el present contracte, per tal que al·leguessin quant estimessin 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.  
 
Practicades dels notificacions, i havent transcorregut el precitat termini sense que Atradius 
Crédito y Caución,SA de Seguros y Reaseguros, en qualitat d’asseguradora, hagi presentat 
al.legacions, ni el contractista FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L., hagi formulat 
oposició. 

Atesa la proximitat de l’inici del proper curs escolar i la conveniència que es continuï prestant 
l’esmentat servei, es requereix seguir el procediment administratiu conduent a la resolució del 
contracte amb immediatesa, per tal que es pugui sotmetre a aprovació el conveni subscrit, en data 5 
d’agost de 2019, entre l’Ajuntament de Vacarisses i les AMPES de les escoles Font de l’Orpina, 
escola Pau Casals, escola bressol El Xic i escola bressol El Cuc, pel qual es regula la prestació dels 
serveis de menjadors escolars durant el curs escolar 1019-2020 per part de les esmentades 
AMPES, i aquestes entitats puguin emprendre les actuacions necessàries per a contractar 
l’empresa que hagi de prestar l’expressat servei. 

 
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local,  l’article 48.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, i 
els article 79 i 80.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- Convocar el Ple Municipal, en sessió extraordinària urgent, a celebrar el dia 5 de 
setembre de 2019, a les 14:30 hores, a la sala de sessions de la Casa Consistorial, urgència 
que ve motivada per la necessitat de prendre els acords que permetin garantir la continuïtat de 
la prestació dels serveis de menjadors escolars. 
 
SEGON.- Fixar l’ordre del dia de la sessió, el  qual queda integrat pels assumptes següents: 
 
1.-PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES 
DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES 
 
2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT, 
EN DATA 5 D’AGOST DE 2019, ENTRE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES I LES AMPES DE 
LES ESCOLES FONT DE L’ORPINA, ESCOLA PAU CASALS, ESCOLA BRESSOL EL XIC I 
ESCOLA BRESSOL EL CUC, PEL QUAL ES REGULA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADORS ESCOLARS DURANT EL CURS ESCOLARS 2019-2020. 
 
 
Pren la paraula la Sra. Serra qui excusa l’absència del senyor alcalde i de la regidora Júlia 
Carbó perquè estan de vacances. 
 
A continuació explica que les dues propostes de l’ordre del dia s’han de sotmetre a votació 
abans de que comencin les escoles i és per això que han convocat aquesta sessió 
extraordinària urgent. 
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Es sotmet a votació la ratificació de la urgència amb el resultat següent: 
 
 

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

A FAVOR  x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS        

 
 
1.2.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’ACORDAR LA RES OLUCIÓ DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLAR S DELS 
CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE VACARISSES. 

 
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 –PCAP- que regeixen el contracte  
estableix, entre d’altres,  com a causes de resolució del contracte la renúncia expressa del 
contractista, així com la declaració de concurs o declaració d’insolvència a qualsevol altre 
procediment. 
 
Tanmateix, a l’article 109 del RD 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  de la Llei 9/2017, 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.  
 
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. 
 
En base al que s’ha exposat, i en virtut d’allò disposat als articles 130.6, 211, 212 i 213 de la 
Llei 9/2017-, 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-, el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió 
ordinària el dia 25 de juliol de 2019, va acordar 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. i 
l’Ajuntament de Vacarisses, per la següent causa imputable al contractista : renúncia a la 
continuïtat en la prestació del servei. 
 
En unitat d’acte s’acordà proposar 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. 
 
Alhora s’atorgà un tràmit d’audiència al contractista, així com l’avalador o assegurador del 
contractista en el present contracte, per tal que al·leguessin quant estimessin 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.  
 
Practicades dels notificacions, i havent transcorregut el precitat termini sense que Atradius 
Crédito y Caución,SA de Seguros y Reaseguros, en qualitat d’asseguradora, hagi presentat 
al.legacions,  ni s’hagi presentat oposició per part del contractista FUTUR JUST EMPRESA 
D’INSERCIÓ S.L., respecte la resolució del contracte. 
T 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2013 va 
acordar continuar adherits a les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador 
als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del Vallès 
Occidental, escola Pau Casals i escola Font de l’Orpina, vigents fins a la finalització del curs 
escolar 2015-2016 o fins que la delegació prevista en el conveni establert entre la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal es revoqui per algunes de les causes previstes en el mateix 
conveni. 
 
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. 

_ 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Resoldre, per renúncia expressa del contractista FUTUR JUST EMPRESA 

D’INSERCIÓ S.L., el  contracte administratiu de la gestió del servei de menjadors 
escolars dels centres docents públics de Vacarisses, formalitzat en data 22 de juny 
de 2018. 

 
SEGON.-  Declarar procedent la incautació de la garantia definitiva, per valor de 41.906,26 

euros, mitjançant certificat d’assegurança de caució núm. 4.194.018, d’Atradius 
Crédito y Caución,SA de Seguros y Reaseguros,  com a mesura cautelar, per a 
respondre  dels salaris impagats als treballadors així com de les cotitzacions a la 
Seguretat Social meritades , i en concepte de retenció dels crèdits de l’Ajuntament 
a favor de l’empresa, per import a determinar. 
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TERCER.-  Comunicar el present acord  a FUTUR JUST EMPRESA D’INSERCIÓ S.L ,  i al 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si es saben els deutes que té l’empresa. 
 
La Sra. Moral respon que a les treballadores l’empresa els deu les nòmines de maig i juny i 
també la seguretat social, diu que no sap els imports exactes però que els té i els ho pot mirar. 
 
La Sra. Fuster comenta que en el segon bloc es parla de la possibilitat de que l’ajuntament 
hauria de fer-se càrrec dels deutes, en el supòsit de que una autoritat competent així ho 
demanés, per tant haurien de saber quan cobreixen amb la garantia i quans diners quedarien. 
 
La Sra. Moral diu que amb la garantia dels 41.000 €, més els pagaments pendents de 
l’ajuntament a l’empresa que son uns 39.000 €, quedaria tot cobert, però de totes maneres diu 
que en un parell de dies els pot fer arribar els números. 
 
Intervé el Sr. Secretari per explicar que la normativa el que diu és que l’ajuntament pot retenir 
aquestes quantitats quan hi hagi un impagament als treballadors que estan afectes al servei a 
Vacarisses, i no a la resta de treballadors, però el problema esdevé quan s’entra en una fase 
de concurs en que l’ajuntament no pot fer el pagament directe als treballadors. Explica que 
quan es va aprovar la vigent Llei de contractes es va intentar avançar en defensa dels 
treballadors, però no es va resoldre del que passa en una situació com aquesta.  
Comenta que consultat un advocat mercantilista li ha dit que el que ha de fer és comunicar-ho 
al jutge encarregat del concurs i així ,quan s’anunciï al BOE l’obertura del concurs, el jutge  
sabrà que hi ha treballadors amb impagaments i haurà de resoldre, doncs els crèdits preferents 
son els deutes dels últims 30 dies, per tant ,el mes de juny seria el primer que cobrarien les 
treballadores, la resta entraria en la massa comú, igual que la garantia, i hauran d’esperar per 
saber com ho han de fer.  
Per altra banda diu que s’ha fet la comprovació del material que s’ha de retornar i tot és 
correcte, per tant ells retindran els diners a no ser que hi hagi un ordre judicial que digui el 
contrari, doncs la llei obliga a retenir però no a donar-los. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que el que ells volien saber és el que afecta a les 
treballadores de Vacarisses. 
 
El Sr. Secretari diu que per retornar aquests diners l’empresa ha de justificar que han cobert 
totes les despeses que tenien pendents. 
 
El Sr. Boada pregunta si la fiança és un aval. 
 
El Sr. Secretari respon que sí, que és de Crédito y Caución, per tant quan els demostrin que 
han cobrat ja els podran tornar i ,per altra banda, l’ajuntament deu a l’empresa uns 30.000 €, 
però l’empresa tampoc ho sap amb certesa, doncs tenien molt descontrol, a més moltes de les 
despeses venen justificades per informació que donen les treballadores, i encara els ballaven 
més els números. 
Afegeix que segons Intervenció encara queda alguna cosa pendent, doncs les factures dels 
becats les fan a mes vençut. 
 
Intervé el Sr. Gibert qui pregunta com queda la cotització a la Seguretat Social de les 
treballadores. 
 
La Sra. Moral respon que la Seguretat Social son crèdits preferents. 
 
El Sr. Secretari diu que els deutes de la Seguretat Social passen per davant de tothom. 
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La Sra. Fuster diu que la Seguretat Social  és el menys preocupant, doncs igualment els ha 
cotitzat, el que quedarà serà el deute de l’empresa amb la Seguretat Social. 
 
El Sr. Gibert pregunta si es sap alguna cosa del concurs de creditors. 
 
La Sra. Moral respon que no en té cap constància, que li van dir que l’entraven a finals de juliol, 
però agost és inhàbil, i suposa que rebran una notificació. 
 
La Sra. Fuster pregunta si la garantia dels 41.900 € no la podran executar a favor de les 
treballadores fins que en tot cas el Jutjat del concurs els autoritzi. 
 
El Sr. Secretari diu que l’ajuntament posarà en coneixement el que tenen i el Jutge, que 
absorbeix tots els judicis que hi pugui haver tant en matèria laboral com civil, per possibles 
deutes d’algun subministrador per exemple, decidirà. 
 
El Sr. Boada pregunta si la nova empresa contractarà als treballadors de Vacarisses que hi 
havia fins ara. 
 
La Sra. Moral respon que als treballadors fixes sí, que l’empresa ahir ja va mantenir una reunió 
amb el personal i ja ho saben, dilluns s’incorporen el personal de cuina i les coordinadores. 
 
El Sr. Boada demana si poden veure el contracte que signa l’AMPA amb l’empresa. 
 
La Sra. Moral diu que creu que encara no està acabat. 
 
El Sr. Boada diu que ells per aprovar aquest punt necessitarien veure aquest contracte. 
 
La Sra. Fuster diu que hi ha qüestions en el conveni de l’ajuntament amb les AMPA que es 
vinculen al contracte amb l’empresa, com per exemple l’assegurança. És per això que s’hauria 
de saber si l’empresa fermament ha decidit formalitzar-la. La Sra. Fuster pregunta a la Sra. 
Moral si l’empresa està disposada a fer-ho amb els imports que s’han fixat. 
 
La Sra. Moral diu que tot això ja es va parlar amb l’empresa abans de fer el conveni, 
precisament per això, perquè ha d’anar tot lligat. 
 
El Sr. Gibert torna a dir que abans d’aprovar la proposta ho haurien de veure. 
 
Intervé la Sra. Serra qui diu que faran la votació d’aquesta proposta i ja debatran això a la 
següent. 
 
Intervé la Sra. Fuster que en relació a aquesta proposta vol dir que el títol de la proposta està 
incomplet, doncs no diu  res de la incautació. 
 
El Sr. Secretari respon que el títol és correcte, doncs diu la resolució, és a l’acord que es parla 
de la incautació, però mai posen acords als títols. 
 
El Sr. Boada pregunta perquè han de ser ells qui declarin si és procedent o no, si hi ha algun 
informe que així ho digui. 
  
El Sr. Secretari respon que declarar procedent vol dir incautar la fiança. Explica que la 
informació que tenen és que hi ha un impagament als treballadors i que l’empresa ha demanat 
la resolució del contracte, per tant, un cop demanada la resolució i sabent que hi ha uns deutes 
als treballadors, la llei diu que pots procedir a la incautació de la fiança i és per això que ho han 
fet.  
Segueix dient que amb l’inici de l’expedient de resolució del contracte que van aprovar el mes 
de juliol la proposta ja era iniciar expedient amb incautació de la fiança i retenció de les 



 7 

quantitats, però ara és amb caràcter ferm perquè, ha passat el termini d’audiència a l’empresa i 
a l’avalista. 
 
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 LA REGIDORA D’EDUCACIÓ D’APROVAC IÓ DEL CONVENI 

SUBSCRIT, EN DATA 5 D’AGOST DE 2019, ENTRE L’AJUNTA MENT DE 
VACARISSES I LES AMPES DE LES ESCOLES FONT DE L’ORP INA, ESCOLA PAU 
CASALS, ESCOLA BRESSOL EL XIC I ESCOLA BRESSOL EL C UC, PEL QUAL ES 
REGULA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLAR S DURANT EL 
CURS ESCOLARS 2019-2020. 

 
Tot i que la Llei no determina que el servei de menjador escolar sigui de competència 
municipal, i conseqüentment l'article 67 del Text refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya no el recull com a servei mínim obligatori, sí que l'article  25 de la Llei Reguladora de 
les Bases del Règim Local preceptua que el Municipi per a la gestió dels seus interessos  i 
l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis 
públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
El Govern de la Generalitat va dictar el Decret 219/1989, d’1 agost, el que estableix la 
delegació de determinades competències de la Generalitat a favor de les comarques, en 
matèria d’ensenyament, entre les quals es troba la gestió del servei escolar de menjadors. En 
compliment d’aquesta normativa, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 1 de juliol de 1999, signen un 
conveni de delegació de competències de prestacions en matèria d’ensenyament. L’article 10 
del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjadors en els centres 
públics docents del Departament d’Ensenyament, contempla la possibilitat d’establir fórmules 
de col·laboració per a la gestió del servei escolar de menjador amb els ajuntaments que hi 
estiguin interessats.  Per a la prestació d’aquest servei, la forma més idònia per a establir la 
relació de cooperació entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal és sota la modalitat de concert, 
prevista als article 270 a 274 i 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals.  El Consell Comarcal del 
Vallès Occidental redactà unes Bases de concertació, per a garantir el servei escolar de 
menjador als municipis de la comarca, les quals pretenen instrumentar els mitjans necessaris 
per a la continuïtat del servei. 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària celebrada el 9 d’octubre de 2003, va 
aprovar de manera definitiva les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador 
als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del Vallès 
Occidental (en endavant bases de concertació) en aquells municipis que la gestió era portada 
tradicionalment des dels Ajuntaments. Acord núm. 48/2003. 
 
En aquest sentit el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre 
de 2003, va acordar l’acceptació i adhesió a les bases de concertació per a garantir el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament al 
municipi de Vacarisses. 
ant el  
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Vist que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en sessió ordinària celebrada el dia 13 
de juny de 2013, aprovà la pròrroga de les bases de concertació per a garantir el servei escolar del 
menjador dels centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament dels municipis de la 
comarca del Vallès Occidental, d’acord amb l’establer a l’article 2 i 3 del Decret 160/1994, de 14 de 
maig del Departament d’Ensenyament i al conveni vigent de delegació de competències quan a la 
gestió del servei de menjador. En aquests moments estan adherits els ajuntaments de Cerdanyola 
del Vallès, Sabadell, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls.  
 
Vist que aquesta pròrroga restava vigent fins a la finalització del curs escolar 2015-2016 o fins 
que la delegació prevista en el conveni establert entre la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Comarcal es revoqui per algunes de les causes previstes en el mateix conveni. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de novembre de 2013 va 
acordar continuar adherits a les Bases de concertació per a garantir el servei escolar de menjador 
als centres públics de titularitat del Departament d’Ensenyament de la comarca del Vallès 
Occidental, escola Pau Casals i escola Font de l’Orpina, vigents fins a la finalització del curs 
escolar 2015-2016 o fins que la delegació prevista en el conveni establert entre la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal es revoqui per algunes de les causes previstes en el mateix 
conveni. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 25 de juliol de 
2019, va acordar 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. 
 
Vist que el punt 2.d) de l’apartat IV.Extenció del servei, de les Bases de concertació, preveu 
que l’Ajuntament quedarà legitimat a prestar el servei de menjador, en l’àmbit del seu municipi 
“...........a través de convenis amb entitats o institucions que ofereixin garantia suficient de la 
correcta prestació del servei”. 
 
Atès que en data 5 d’agost de 2019 es va subscriure un conveni entre l’Ajuntament de 
Vacarisses i les AMPES de les escoles Font de l’Orpina, escola Pau Casals, escola bressol El 
Xic i escola bressol El Cuc, pel qual es regula la prestació dels serveis de menjadors escolars 
durant el curs escolar 1019-2020 per part de les esmentades AMPES. 
 
Vist el que estableix l’ article 14 de la Llei 19/214, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar el conveni subscrit, en data 5 d’agost de 2019, entre l’Ajuntament de 

Vacarisses i les AMPES de les escoles Font de l’Orpina, escola Pau Casals, 
escola bressol El Xic i escola bressol El Cuc, pel qual es regula la prestació 
dels serveis de menjadors escolars durant el curs escolar 2019-2020 per part 
de les esmentades AMPES. 

 
SEGON.-  Notificar la present resolució a les AMPES de les escoles Font de l’Orpina, 

escola Pau Casals, escola bressol El Xic i escola bressol El Cuc, i al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. 

 
TERCER.-  Inscriure el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i 

Cooperació del Departament d’Afers Exteriors,  Relacions Institucionals i 
Transparència. 
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Intervé la Sra. Moral qui en relació al contracte que li demanen de l’AMPA amb l’empresa, diu 
que creu que la tècnica d’ensenyament encara no el té enllestit, però que ara mateix pot 
consultar-ho.  
 
El Sr. Gibert diu que creuen el contracte l’haurien d’haver portat, encara que només sigui un 
esboç. Diu que ells han de saber si les condicions contractuals seran les mateixes o semblants 
a les que ja tenien. 
 
El Sr. Secretari respon que les condicions contractuals no seran exactament igual que les 
altres. 
 
El Sr. Gibert diu que es refereixen bàsicament al servei. 
El Sr. Boada diu que el que volen saber és el preu, el tipus de menjar...per poder decidir. 
 
Intervé la Sra. Fuster per dir que, en definitiva, el responsable final serà l’ajuntament. 
 
El Sr. Gibert diu que si això no hagués estat així les AMPA no ho haguessin signat. 
 
La Sra. Moral diu que el contracte no està acabat de redactar però que tenen el plec de 
condicions tècniques que son les que aniran al contracte i si volen els pot fer fotocopies. Diu 
que també tenen el contracte que els ha passat l’empresa que s’està acabant d’acordar amb 
l’AMPA, i al final del document hi ha l’annex dels requisits que l’ajuntament va demanar seguint 
la mateixa línia del que hi havia fins ara.  
 
El Sr. Boada diu que fins ara l’ajuntament controlava tot això però a partir d’ara si no els volen 
donar cap informació ... 
 
La Sra. Moral diu que no és que no els vulguin donar la informació, sinó que fins ara no els hi 
havien demanat, i ara que li han demanat la estan preparant. 
 
El Sr. Gibert diu que aquesta informació l’haurien d’haver tingut abans del ple, després diran 
que l’oposició son com son, però les coses s’han de fer ben fetes. 
 
La Sra. Serra diu que el plantejament és anar en la mateixa línia, i si no els ho han donat abans 
és perquè no ho tenien preparat, doncs els terminis han anat així. 
 
El Sr. Boada diu que estan tots aquí per urgència, per tant ho haurien d’haver tingut. 
 
Intervé el Sr. Serna per dir que el que s’ha posat sobre la taula és aprovar el conveni subscrit 
per l’ajuntament, per tant de responsabilitat no en tenen ni com a ajuntament ni com a oposició, 
doncs el conveni és de l’ajuntament amb les AMPA. 
 
La Sra. Fuster diu que això no és així, que l’ajuntament és el principal responsable. 
 
El Sr. Serna diu que tenen dret a saber tot el que hi ha, però ara el que demanen és que 
s’aprovi el conveni subscrit de l’ajuntament amb les AMPA. 
 
El Sr. Boada diu que aquest conveni diu qui serà el responsable d’aquells acords entre les dues 
parts i, per exemple, no saben ni el preu del menú. 
 
El Sr. Serna diu que això no s’està aprovant aquí. 
 
La Sra. Moral els dona documentació amb els preus i condicions de les escoles bressol i de 
Primària, el contracte que els ha fet arribat l’empresa que s’està revisant amb l’AMPA, l’annex i 
les condicions tècniques del contracte,  que son les mateixes que les de l’empresa Futur Just. 
 
El Sr. Boada pregunta si aquesta empresa també cuinarà a Font de l’Orpina. 
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La Sra. Moral respon que sí, i que el dia 9 s’incorpora el personal de cuina. 
 
El Sr. Boada pregunta qui paga l’electricitat i els altres subministraments. 
 
La Sra. Moral diu que l’electricitat la paga l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Serna qui, adreçant-se a la Sra. Serra, li pregunta si el ple extraordinari s’ha 
convocat perquè van justos de termini. 
 
La Sra. Serra respon que així és, doncs els treballadors comencen el dia 9 i les escoles el 12. 
El Sr. Serna diu que si per nassos s’ha d’aprovar el conveni poden debatre tota la resta un altra 
dia. 
 
El Sr. Boada diu que fins ara el contracte el controlava l’ajuntament i eren els responsables, 
però a partir d’ara faran un contracte per dir que qui contractarà el servei serà l’AMPA ,però el 
responsable serà l’ajuntament, i el que ells volen saber son les condicions d’aquest contracte, 
donat que en seran responsables. 
 
La Sra. Moral diu que el contracte serà el mateix que hi ha hagut sempre, ja se li ha comunicat 
a l’empresa que s’han de seguir les directrius que marca l’ajuntament. 
 
La Sra. Fuster pregunta perquè no està signat. 
 
La Sra. Moral li respon que no es pot signar fins que s’aprovi  el conveni. 
 
El Sr. Boada diu que l’esborrany si que el podrien tenir. 
 
La Sra. Fuster diu que es obvi que hi ha una situació extraordinària d’urgència i per això estan 
aquí, però hi ha qüestions de les que no tenen prou informació, creuen que potser el ple 
s’hauria d’haver convocat tenint almenys l’esborrany, doncs no és una qüestió baladí que 
l’ajuntament sigui el responsable.  
 
La Sra. Moral diu que han mirat de fer les coses el millor i més ràpid possible, discutir amb les 
AMPA, negociar amb l’empresa .... però la regidoria no dona per més. Ara es revisarà el 
contracte i és farà igual o el més semblant possible al contracte que es tenia amb Fundació 
Futur. 
 
La Sra. Fuster diu que han de saber les diferències i el perquè d’aquestes. 
 
La Sra. Moral diu que les diferències bàsicament seran les pròpies entre la contractació pública 
i privada. 
 
En relació a les treballadores subrogades la Sra. Fuster pregunta a quantes no es contractarà i 
el motiu, si és perquè portaven treballant menys de 4 mesos o algun altre motiu, doncs si algú 
la para pel carrer i li pregunten ha de saber què dir. 
 
La Sra. Moral diu que la urgència que es planteja és si el dia 12 els nens es podran quedar a 
dinar o no. 
 
La Sra. Fuster diu que per ella saber si les treballadores treballaran o no també és una 
urgència. 
 
La Sra. Moral diu que tot just es van reunir ahir les treballadores amb l’empresa, per tant tota 
aquesta informació ella encara no la té, però farà totes les consultes que li diguin i els passarà 
la informació. 
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Intervé el Sr. Secretari per dir que el tema de la subrogació del personal és un tema laboral, per 
tant, es posi o no al conveni és igual, doncs quan un treballador té dret a una subrogació és ell 
mateix qui ha d’exercir el seu dret, l’ajuntament només és un observador. En el cas que 
l’empresa li digui que no té dret a subrogar-se, el que ha de fer el treballador és interposar una 
demanda laboral, i que l’ajuntament no pot obligar l’empresa a contractar a una persona que no 
tingui dret a una subrogació. 
 
La Sra. Fuster diu que ella està demanant informació, no les obligacions de l’ajuntament. 
 
El Sr. Secretari diu que, anant més enllà,  ell posa en dubte que tinguin dret a subrogació, 
doncs l’empresa que ve, per pressions de l’ajuntament i decisió pròpia diuen que absorbiran a 
tot el personal, però li agradaria veure que passaria en el cas que no fos així. 
 
La Sra. Fuster diu que ella no vol debatre aquest punt, sinó només saber a qui s’agafa, a qui 
no, i el motiu. 
 
La Sra. Moral diu que quan ella tingui aquesta informació ja els la farà arribar. 
 
El Sr. Secretari diu que aquest tema l’haurien de tractar a les comissions, no al Ple. 
 
La Sra. Moral diu que no té cap problema en convocar una reunió quan tingui tota la informació. 
 
La Sra. Fuster pregunta si la garantia de responsabilitat civil que es feia amb l’AMPA aquesta 
empresa també ho signarà. 
 
La Sra. Moral respon que sí, amb els mateixos imports que hi ha ara. 
 
Intervé la Sra. Miranda qui pregunta que també estaria bé saber si l’empresa te alguna intenció 
de trucar en algun moment a la gent que quedi fora. 
 
La Sra. Moral diu que ella entén que és més pràctic agafar personal de Vacarisses i que ja 
coneixen l’escola i el seu funcionament però també ho preguntarà a l’empresa. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que li agradaria tenir el compromís de la Sra. Moral de 
convocar els regidors de l’oposició quan el contracte estigui definitivament acabat i a punt de 
signar-se, per poder dir la seva en cas que no estiguin d’acord. 
 
La Sra. Moral diu que si els sembla bé a la que tingui el contracte redactat els el farà arribar i 
poden quedar dilluns mateix per parlar-ne. 
 
El Sr. Serna diu que hi està d’acord, però creu que el conveni subscrit sí que s’ha d’aprovar 
avui,  i és per això que hi votaran a favor. 
 
La Sra. Moral torna a dir que quan tingui el contracte redactat els l’enviarà,  i que la reunió seria 
millor fer-la quan hagi començat l’escola i el servei. 
 
La Sra. Fuster diu que hi està d’acord però que quan els faci arribar el contracte, si té alguna 
informació sobre les treballadores, també li demana que els la doni. 
 
El Sr. Boada pregunta si les treballadores que comencen dilluns ho faran sense contracte, 
doncs mentre no estigui aquest contracte no podran començar. 
 
La Sra. Moral diu que dilluns estarà el contracte signat. 
 
Intervé el Sr. Secretari per dir que potser seria millor que vingués la mateixa empresa i fes una 
reunió amb tots per poder aclarir tot el que vulguin. 
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Pren la paraula el Sr. Gibert qui diu que està una mica sorprès de que tot això no ho hagin 
enllestit abans, sent una cosa tant urgent, almenys els ho haurien d’haver fet arribar un parell 
de dies abans del ple extraordinari i s’haurien estalviat estar una hora discutint. Per altra banda 
diu que ells s’abstindran perquè la manera com se’ls ha presentat no és correcte. 
 
La Sra. Serra explica que és l’empresa la que no els ha passat el contracte fins ara, i que ells 
han pressionat tot el que han pogut. 
 
Pren la paraula la Moreno qui diu que aquest contracte també l’han de signar les AMPA abans 
de dilluns.  
 
La Sra. Serra diu que les AMPA ja estan avisades. 
 
La Sra. Muñoz diu que les AMPA ja tenen aquest contracte des de fa dies. 
 
La Sra. Fuster diu que encara que el tinguin també poden discrepar. 
 
El Sr. Gibert pregunta si les AMPA ja tenien aquest contracte. 
 
La Sra. Muñoz diu que potser no el tenien, però se’ls va dir que serien les mateixes condicions 
que l’anterior. 
 
La Sra. Moral diu que això no ho sap del cert, si les AMPA ja el tenien, que li ha de consultar a 
la tècnica, però ara ha marxat, però de totes maneres diu que han d’estar tranquils perquè 
dilluns ja estarà signat. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui planteja que ells votarien a favor si es pot afegir, entenent que el 
contracte que es signarà entre l’empresa i l’AMPA té el mateix contingut que el plec de 
menjador que regia fins ara , que per part de les AMPA hi haurà la conformitat plena amb el 
contingut. 
 
La Sra. Serra respon que és evident que si les AMPA no hi estan d’acord no el signaran, però 
ara tracten el pas previ, el següent és que les AMPA signin el contracte amb l’empresa. 
 
La Sra. Moral diu que l’hauran d’acabar signant perquè hi ha d’haver el servei. 
 
El Sr. Secretari diu que l’acord que han de votar ara o s’aprova o no, no hi ha més. Afegeix que 
a la gran majoria de municipis de Catalunya les AMPA no tenen el recolzament que  tenen aquí, 
en canvi aquí s’estan afegint, entrant en una responsabilitat posterior,  quan altres llocs els 
tenen oblidats. Segueix dient que  ja saben que ho signaran les AMPA ,però pel que fa a la 
gestió del servei l’ajuntament és el primer interessat en que sigui bona, perquè és qui rebrà les 
queixes. A més potser en uns mesos veuen que l’empresa funciona bé i es plategen fer una 
licitació, però aleshores pot entrar una altra empresa, i si volen la mateixa s’haurà de prolongar 
el conveni, les AMPA tenen molta més llibertat que els ajuntaments. 
 
El Sr. Boada diu que en el fons els responsables seran ells. 
 
El Sr. Secretari explica que les competències les té la Generalitat però, com no sap com fer-ho, 
les delega als Consells Comarcals que creen unes bases de concertació, diguem-ne delegació, 
i els pocs ajuntaments que ho fan ho poden fer amb personal propi, contractant una empresa 
aliena o mitjançant convenis amb altres institucions, com les AMPA. També hi ha altres llocs on 
les AMPA signen convenis directament amb la Generalitat,  i l’ajuntament no hi intervé per res. 
Afegeix que Ensenyament de la Generalitat els ha confirmat que es faci per la via que es faci, 
ells son els últims responsables, però segons les bases de concertació, des del moment que 
l’ajuntament assumeix que ho farà, és el responsable de la contractació. 
 
El Sr. Gibert diu que si fa constar a l’acta el que acaba de dir hi votaran a favor.  
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El Sr. Secretari pregunta a quines responsabilitats es refereixen, doncs hi ha una assegurança 
de responsabilitat civil de 600.000 €. 
 
El Sr. Boada diu que en un cas suposat que un monitor fes mal a un nen, anirien davant el 
jutge. 
 
El Sr. Secretari diu que el que s’està fent és garantir a l’AMPA que, en el cas que hi hagués una 
desviació econòmica o una possible indemnització que superés l’import de l’assegurança, 
l’ajuntament ho assumiria. La gestió la faran les AMPA, perquè les bases de concertació diuen 
que si es fa així s’ha de fer amb un conveni,  i ells han afegit al conveni unes garanties extres. 
 
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        

 
 
 
 
 
Essent les quinze hores i trenta cinc minuts l’alcaldessa en funcions - presidenta dóna per 
finalitzada la sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva 
 
 
 
 LA PRESIDENTA,     EL SECRETARI, 
 
 
 
  Olga Serra i Luque 
  Joan Amengual i Tomé 
 
 
 


