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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 14 DE JULIOL DE 2021 
 
Vacarisses, a 14 de juliol de 2021, essent les 14:32 hores  del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es celebra per videoconferència , de conformitat amb el resolt 
per Decret de l’Alcaldia núm. 296/2020, de 30 de setembre,  i a l’empara de l’article 46.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió ordinària del Consell 
Plenari Municipal, amb l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a 
l'ordre del dia, en la qual hi participen els senyors: 
 
 
Presideix     
                                          
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde  
   
Regidors 
Olga Serra i Luque 
Pere Casas i Ardanaz 
Albert Salamé i Sabater 
Júlia Carbó i Ballbé 
Cecília Moral Ramírez 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Boada i Guàrdia  
María Moreno Martínez 
Pedro Roque Serna González 
Concepción Miranda Lora 
Maria Clara Fuster Ramón 
 
 
Excusa la seva absència Estefanía Muñoz Ramírez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dona fe de l'acte. 
 
Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència i, per tant, se’n farà la retransmissió en 
directe. 
 

O R D R E     D E L      D I A 
  
 
1.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA 
 

1.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 182/2021, DE 2 DE JULIOL, 
PEL QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020. 

Considerant que l’article 191.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el Pressupost 
de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de 
Desembre de l’any natural corresponent. 
 
Considerant que el mateix article 191 afegeix que les obligacions reconegudes i liquidades no 
satisfetes l’últim dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de 
desembre configuraran el romanent de tresoreria i que la seva quantificació haurà de realitzar-
se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord amb el que 
reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o 
impossible recaptació. 
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Considerant que l’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes 
Locals, en matèria de Pressupostos, estableix que la liquidació del Pressupost posarà de 
manifest respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits 
inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments 
realitzats. I respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, 
les seves modificacions i les previsions definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els 
recaptats nets. 
 
Considerant que l’article 93.2 del Reial Decret 500/1990, estableix que com a conseqüència de 
la liquidació del Pressupost hauran de determinar-se: els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els 
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria, tot això en els termes regulats als articles 94 a 
105 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 que ens ocupa. 
 
Considerant que l’article 3.1 en concordança amb l’article 2.1.c) de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que l’elaboració, 
aprovació i execució dels Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o 
ingressos de les Entitats Locals es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent 
amb la normativa europea, entenent l’estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural. 
 
Considerant que l’article 4 de la mateixa Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  afegeix que les actuacions de les Administracions 
Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, 
deute públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la 
normativa europea.  
 
Considerant que l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, la Intervenció municipal elevarà al Ple 
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local. L’informe 
s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos a l’article 191.3 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. 
 
Considerant que l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, presentat en el 
Congrés dels Diputats el 13 d'octubre de 2020 per a la seva autorització, i aprovat per aquesta 
Cambra en sessió de 20 d'octubre de 2020, ha suspès les regles fiscals per als exercicis 2020 i 
2021, per la qual cosa no existeixen conseqüències en cas d'incompliment de les regles fiscals. 
 
Vistos l’informe emès per la Secretaria General i els de la Intervenció Municipal sobre la 
liquidació del Pressupost Municipal i sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent. 
 

RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2020 en els termes que 
consten a l’expedient i de conformitat amb allò exposat als informes de la Secretaria General i 
de la Intervenció Municipal, les dades de la qual més significatius són: 
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Pressupost Ingressos  

Ingressos  pressupost corrent   
Pressupost inicial d'ingressos 9.361.940,75 

Modificacions d'ingressos 2.690.741,15 

Pressupost def. d'ingressos 12.052.681,90 

Drets reconeguts 9.545.497,96 

Drets anul·lats 104.702,45 

Devolució d'ingressos 9.153,62 

Recaptació neta 8.587.511,83 

Drets pendents de cobrament 853.283,68 

  

Ingressos pressupost  exerc. Tancats   
Drets pendents de cobrament a inici de l’exercici 1.956.149,90 

Baixes /Modificacions  88.838,88 

Cobraments realitzats 679.681,03 

Drets reconeguts pendents de cobrament al final 1.187.629,99 

  

Total drets pendents de cobrar 2.040.913,67 
 
 
 

Pressupost de Despeses  

Despeses pressupost corrent   
Pressupost inicial de despeses 9.361.940,75 

Modificacions de despeses 4.039.411,07 

Pressupost def. de despeses 13.401.351,82 

Despeses Autoritzades 11.615.248,11 

Despeses compromeses 10.893.836,24 

Obligacions reconegudes 10.164.660,20 

Pagaments ordenats 9.513.334,33 

Pagaments realitzats 9.513.334,33 

Pendent de pagament 651.325,87 

Obligacions pendent de pagament al final 
651.325,87 

  

Despeses pressupost  exerc. tancats   
Obligacions reconegudes pendents a l’inici 

660.617,20 
Baixes /Modificacions  0 

Pagaments realitzats 621.606,64 

Obligacions reconegudes pendents al final 39.010,56 

  

Total obligacions pendents de pagar 690.336,43 
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Resultat pressupostari       

  Drets Rec. Net Oblig. Rec. Net Total 

Operacions corrents (Cap 1 a 5) 9.178.820,69 8.157.582,22   

Altres no financers (Cap 6 i 7) 86.974,82 956.997,85   

Total no financer 9.265.795,51 9.114.580,07 151.215,44 

Actius financers  (Cap.8) 0 0   

Passius financers (Cap.9) 175.000,00 324.606,14   

Resultat no ajustat 9.440.795,51 9.439.186,21 1.609,30 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  472.209,76 

Desviació de finançament negativa de l' exercici  360.287,11 

Desviació de finançament positiva de l' exercici  142.648,97 

Resultat pressupostari ajustat     691.457,20 
 
 
 

Romanent de tresoreria  Ex. Actual Ex. Anterior 

Pendent de cobrament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 2.040.913,67 1.952.159,69 

Pendent de cobrament N.P 461.022,15 467.274,05 

 -Ing. Pendent de pagament 0,00 0,00 

Pendent de cobrament net 2.501.935,82 2.419.433,74 

Pendent de pagament de pres. (Ex. Actual i Anteriors) 627.250,32 660.617,20 

Pendent de pagament N.P. 930.018,47 886.152,47 

 -Pag. Pendents d'aplicar 0 0 

Pendent de pagament net 1.557.268,79 1.546.769,67 

Fons líquids 2.788.265,85 2.943.543,35 

Romanent previ 3.732.932,88 3.816.207,42 

 -Prov. Insolvències 828.064,20 837.247,21 

Romanent de projectes amb finançament afectat 489.899,05 710.699,18 

Romanent per despeses generals 2.414.969,63 2.268.261,03 

D.P.A  0,00 0,00 

Romanent  previ ajustat 2.414.969,63 2.268.261,03 
Romanent de despeses generals de projectes i despeses generals amb 
finançament afectat 304.490,28 459.475,70 

Romanent despeses generals per despeses compromeses (A,D,AD) 1.280.137,78 1.071.112,21 

Romanent per dotació de Provisió contingències 0,00 80.000,00 

Amortització del deute 99.176,49 96.204,59 

Romanent per despeses generals 731.165,08 561.468,53 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 
 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 

 Els romanents de crèdit 
 

 El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer 
durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del 
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit 
pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb el límit del 
volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del 
deute,  tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les 
regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
 
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans 
del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de 
remetre els pressupostos liquidats  i els comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, 
amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici 
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de 
la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i 
del límit del deute.  
 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 

1- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. 
 
2- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri. 

 
3- Remetre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
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2.- PART RESOLUTÒRIA 

 
2.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2021.   
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre de 2020, va aprovar 
inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici del 2020, per un import de 
9.525.000,00 euros, el qual va esdevenir aprovat definitivament, el 31 de desembre de 2020,  
amb caràcter automàtic desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública sense 
que es presentes cap reclamació o al·legació. 
 
Tot i que en data 27 de maig de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses va aprovar les 
Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a les entitats 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vacarisses, només van adreçades a  
projectes d’Educació que es portin a terme en el municipi de Vacarisses, mitjançant 
concurrència competitiva, i no es varen incloure d’altres projectes que habitualment són objecte 
de convocatòria de subvencions per les Entitats i AAVV , atès que no es podran realitzar per la 
actual situació del COVID-19.  
 
Que tal i com preveu l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i article 67.1 del seu reglament, es poden concedir les subvencions  de manera 
directa, sempre i quan figurin nominativament al Pressupost de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Vist que tanmateix l’article 10.1.a)  de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, estableix que les subvencions podran atorgar-se directament, no essent 
preceptives ni la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits 
aprovades pel Ple.  
 
Vist que l’article 125.2 a) del Decret 179/95 pel qual s’aprova el reglament d’obres activitats i 
serveis dels ens locals, preveu que les subvencions poden atorgar-se directament quan 
estiguin previstes singularment en el pressupost de l’ens. 
 
Vist que a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal  es reconeix el dret a rebre ajudes 
econòmiques i utilitzant els mitjans públics municipals a les entitats ciutadanes inscrites al 
Registre d’Entitats segons s’assenyala a l’article 65. 
 
Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de data 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local,  atribueix al Ple de la Corporació la competència per a la modificació  del pressupost 
General de l’Ajuntament, seguint el procediment establert a l’article 168 i 169 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004,  de 5 de març , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior,  reunida en sessió extraordinària el dia  9 
de juliol de 2021, va dictaminar ,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

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

1721 48002 Transferències corrents a Entitats Medi Ambient 3.000,00 € 

232 4804 Transferències corrents a Entitats serveis socials i cooperació 3.500,00 € 

311 48000 Transferències corrents a Entitats Sanitat 3.000,00 € 

330 48000 Transferències corrents a Entitats Juvenils 2.075,00 € 

334 48000 Transferències corrents a Entitats Culturals 4.000,00 € 

342 48000 Transferències corrents a Esports 5.999,00 € 

924 48000 Transferències corrents de Participació 7.800,00 € 

TOTAL 29.374,00 € 

 
 
ALTES   

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 

1721 48070 Institut Català d'Ornitologia 3.000,00 € 

231 48072 "SOMOS PAPA ALPHA"  2.500,00 € 

231 48071 Associació "Oncolliga" 1.000,00 € 

330 48073 Associació de Joves de Vacarisses 1.100,00 € 

330 48074 Agrupament Escolta i Guia Vacarisses 975,00 € 

334 48075 Associació Palà cultura i esport  2.000,00 € 

334 48076 Associació Grup de Teatre Jove de Vacarisses  2.000,00 € 

342 48077 Associació Vacarisses Corre 1.980,00 € 

342 48078 Club Esportiu Vacarisses Futbol Base 1.089,00 € 

342 48079 Club Patinatge Artístic Vacarisses  1.240,00 € 

342 48080 Vacarisses Arc Club  840,00 € 

342 48081 Associació Karate Dojo Sillero  850,00 € 

924 48082 Associació de propietaris “El pinar” de l’Eixample de Vacarisses 1.540,50 € 

924 48083 Associació de propietaris i veïns del Palà 1.687,92 € 

924 48084 Associació de veïns de Can Serra 1.525,68 € 

924 48085 Agrupación de propietarios de Vacarisses (Ventayol) 1.509,30 € 

924 48086 Associació de propietaris i veïns de Torreblanca de Montserrat 1.536,60 € 

311 48087 Associació ADA Vacarisses 1.500,00 € 

311 48088 Associació el Niu de l’Oliba 1.500,00 € 

TOTAL 29.374,00 € 

 
SEGON. Exposar al públic, en compliment del que estableix l'art. 20,1 del R.D. 500/90, de 20 
d’abril , en relació amb l'art 169,1 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat 
pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març,  l’acord anterior, juntament amb el seu expedient, previ edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província, per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats 
podran procedir al seu examen i presentar les reclamacions que estimin oportunes, davant el 
Ple.  La Modificació de crèdits per transferències es considerarà definitivament aprovada, amb 
caràcter automàtic, de no presentar-se reclamacions en el termini abans esmentat. 
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TERCER. Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART.- Comunicar el present acord als interessats. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui diu que ja es va parlar a la comissió informativa, que s’ha parlat amb 
totes les entitats del municipi i amb les associacions de veïns i se’ls hi va comunicar al intenció 
de l’ajuntament de poder atorgar les subvencions de forma directa donada la situació. Diu que 
algunes entitats van dir que no la volien perquè no podien fer res en aquestes circumstancies, 
amb d’altres van  quedar que ja se’ls hi ajudaria d’altra manera. Per altra banda diu que es farà 
una segona convocatòria al setembre per totes aquelles entitats que no han pogut fer res i per 
aquelles que pot-ser s’ho repensen, sobre tot associacions de veïns.  
Diu que es va recomanar a les associacions de veïns que no fessin la festa major donada la 
situació, i que les mesures de seguretat sanitària que s’havien de prendre son complicades  per 
una associació de veïns. Tot i això hi ha hagut alguna que ha decidit fer-la , però s’haurà d’anar 
modificant segons la evolució de la pandèmia i decisions sobre restriccions al respecte.  
 
Pren la paraula la Sra. Fuster qui diu que, si s’ha parlat amb les entitats i associacions i hi 
haurà una segona convocatòria, en principi esta d’acord. 
 
Intervé el Sr. Serna qui diu que no votaran a favor entre d’altres motius perquè es una decisió 
arbitraria presa per l’equip de govern, encapçalat pel seu alcalde, que s’ha fartat de criticar 
l’assignació directa d’aquestes subvencions quan ha estat a la oposició, i ara no li tremolen les 
cames, a mes de deixar fora a unes quantes associacions de veïns, i a d’altres que volen fer-la 
però no podran. Diu que no te ni cap ni peus aquesta proposta.  
Diu que s’ha adonat que dins les baixes es troben les transferències corrents de Participació, 
que son 7.800 €, que es exactament la xifra que s’incorpora a la partida d’altes, no afegint ni un 
euro mes. Pregunta al Sr. Alcalde quin es el motiu del canvi en la forma d’atorgament 
d’aquestes subvencions  de concurrència competitiva a l’assignació directa.  
 
El Sr. Alcalde diu que ja ha explicat com s’ha arribat a aquest proposta i que hi estem al mig 
d’una pandèmia. Per aquest motiu diu que, tot i ser favorables a que siguin atorgades per 
concurrència competitiva, no te sentit ara mateix fer-ho d’aquesta forma quan les entitats han 
manifestat el que ja ha explicat i s’ha arribat a un consens amb elles.  
 
Intervé el Sr. Gibert qui diu que comparteix una mica el que ha dit el company de Veins, però 
també reconeixen que estem en una situació especial i les condicions no son normals, i hi ha 
moltes associacions que fins i tot no faran festa, però diu que el criteri del Sr. Alcalde sempre 
ha estat de que aquestes subvencions s’atorguin per concurrència competitiva. Per tant, diu 
que no votaran en contra ja que entenen la situació excepcional, però s’abstindran a la votació. 
 
El Sr. Boada pregunta si a part d’aquests ajuts hi ha ajuts al tercer mon, ja que creu que hi ha 
una entitat que treballa per el Senegal i pregunta si la entitat Somos Papa Alpha  es de 
Vacarisses. 
 
El Sr. Alcalde diu que només hi ha una ONG a Vacarisses i s’han posat en contacte amb ells i 
no tenien cap projecte preparat, però han quedat en que hi tornaran a parlar de cara a la 
segona convocatòria al setembre. Diu que es una entitat que actua al Bages i es la única ONG 
que ha fet aquesta petició i, evidentment, quedaran amb ells per tal que vinguin a explicar-nos 
el projecte que estan fent al Senegal, tal i com ha dit el Sr. Boada.  
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Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat: 
 

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

A FAVOR  X X   X 

EN CONTRA          X   

ABSTENCIONS     X  

 
 
 
2.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA. 
 
 
Resultant que, mitjançant providència de l’Alcaldia s'ha incoat expedient de modificació del 
pressupost mitjançant suplements de crèdits finançats amb el romanent líquid de tresoreria per 
a despeses generals procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 tenint en 
compte la suspensió de les regles fiscals. 
 
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves competències 
exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als quals no existeixen 
o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no poden demorar-se fins 
l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i activitats que presta l'Ajuntament. 
 
Vists l'informe emès per la Intervenció Municipal sobre el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i regla de despesa, i sobre la possibilitat d'utilització del citat romanent de 
tresoreria per a despeses generals que consten en l'expedient i tenint en compte la suspensió 
de les regles fiscals acordada per l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020, 
presentat al Congrés dels Diputats el 13 d'octubre de 2020 per a la seva autorització, i aprovat 
per aquesta Càmera en sessió de 20 d'octubre de 2020. 
 
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i l'esmentat 
article 36.1-c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del 
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos. 
 
Resultant que s'ha emès informe per la Secretaria Municipal. 
 
En virtut del que s'ha exposat, previ dictamen de la Comissió Informativa de Règim Interior, 
reunida en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2021, al Ple de l’Ajuntament proposo 
l’adopció del següent 
 

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

Mod. que 
es proposa 

Crèdits finals 

132 62300 Maquinària i instal·lacions tècniques - GPS 15.000,00 € 2.800,00 € 17.800,00 € 

132 62200 
Construcció de la nova seu de la Policia Municipal i 
magatzem de la brigada  

140.600,00 
€ 

142.576,55 
€ 283.176,55 € 

1532 60100 
Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús general - 
camins 

170.892,00 
€ 

142.318,25 
€ 313.210,25 € 

161 62300 Invers., Instal·lacions xarxa d'aigua potable - Reguladors 
230.299,30 

€ 9.200,00 € 239.499,30 € 

165 62300 
Maquinària i instal·lacions tècniques - Inversió canvi 
tecnologia a LEDS  

119.260,09 
€ 34.000,00 € 153.260,09 € 

330 48000 Transferències corrents sanitat 3.400,00 € 2.000,00 € 5.400,00 € 

330 62200 
Rehabilitació de la coberta de l'edifici municipal "Punt de 
Vol" 2.722,50 € 28.816,80 € 31.539,30 € 

334 22609 Actes i activitats culturals - Festa Major  18.885,03 € 20.000,00 € 38.885,03 € 

334 62200 
Edificis i altres construccions - Inversió fotovoltaiques 
autoconsum a  l'edifici municipal de la "Casal Cultural" 35.000,00 € 18.776,00 € 53.776,00 € 

334 62500 Mobiliari - Equipament gegants 10.088,74 € 6.776,00 € 16.864,74 € 

342 62300 
Maquinària i instal·lacions tècniques - Inversió xarxes 
protectores Camp de Futbol 7.728,59 € 7.130,60 € 14.859,19 € 

432 62200 
Edificis i altres construccions -Reforma de la Zona 
esportiva de Can Serra 58.893,53 € 

142.576,55 
€ 201.470,08 € 

441 22300 Transport - Servei transport Urbà ( T. Demanda) 
122.449,44 

€ 10.000,00 € 132.449,44 € 

920 64100 Aplicacions informàtiques - expedient electrònic 2.775,00 € 30.000,00 € 32.775,00 € 

9241 22706 
Estudis i treballs tècnics - Ràdio Municipal i reportatge 
fotogràfic 65.742,39 € 11.000,00 € 76.742,39 € 

TOTAL MODIFICACIÓ   607.970,75 €   

 

 
 
SEGON.- Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres mitjans 
per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de Tresoreria per a 
Despeses Generals per l'import de la modificació. 
 

Romanent  previ ajustat segons estat de la liquidació del pressupost 2020 2.414.969,63 
Romanent de despeses generals de projectes i despeses generals amb finançament 
afectat 304.490,28 

Romanent despeses generals per despeses compromeses (A,D,AD) 1.280.137,78 

Romanent per dotació de Provisió contingències 0,00 

Amortització del deute 99.176,49 

Romanent per despeses generals 731.165,08 

 
  
TERCER.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, posant a disposició del públic la documentació 
corresponent, durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació. 
  
QUART.- Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es 
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord 
provisional s'elevarà automàticament a definitiu. 
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CINQUÈ.- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits 
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de la per a la seva vigència i impugnació jurisdiccional. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que es va tractar a la comissió. 
 
Intervé la Sra. Fuster qui diu que no esta d’acord amb aquesta proposta, per la importància 
econòmica de la modificació i la falta d’explicació.. Entenen que per la via del pressupost s’han 
de fer previsions en el seu moment i, per altra banda, si anem a la descripció de les 
modificacions que es proposen hi ha de molt substancials que no s’han explicat, com per 
exemple en transport, en que no saben quin projecte hi ha, en camins es proposa modificar en 
142.000 € i tampoc sap el detall d’on aniran, i d’altres que tampoc s’han explicat. Festa major 
20.000 € mes i no sabem que es farà, tot i que hi ha actes que es possible que no es facin i 
augmenta la partida.  
Per tant diu que al ser elevada la quantia econòmica de la modificació, la via adequada i 
transparent hauria estat la via d’uns pressupostos, explicats i discutits mínimament entre les 
parts, i no fer-ho per aquesta via. Per tot l’exposat diu que no poden votar a favor. 
 
El Sr. Alcalde diu que el tema de la festa major es va explicar, al pressupost es van deixar 
150.000 € per imprevistos pel Covid,  i al no tenir clar si es podrien fer determinats actes o no 
de la festa major es va deixar a mínims la partida. Diu que ara, donada la situació, es 
necessiten controladors d’accés, gent que anoti els noms de les persones pel tema traçabilitat, 
etc. 
 
Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que tampoc votaran a favor, entre d’altres motius perquè 
l’alcalde no va donar cap explicació a la comissió informativa, que creu que es degut a la falta 
de criteri polític en les modificacions que proposa, a mes de la manca d’establir prioritats a 
l’hora de destinar els diners del romanent líquid de tresoreria. Tal i com ha dit a d’altres plens, 
consideren que hi ha un greuge comparatiu en la despesa en inversions i manteniment al nucli 
urbà respecte les urbanitzacions i, vistes les partides i els imports tant elevats, pensa que no 
serveix de res aprovar el pressupost abans d’acabar l’any i després fer modificacions d’import 
tant elevat. Diu que no hi ha cap partida per manteniment i endreç de les urbanitzacions, que 
estan deixades de la ma de deu. Diu que votaran en contra. 
 
El Sr. Alcalde recorda als regidors que tenen molts dies per demanar informació sobre els 
assumptes que van al ple. Diu que el pressupost es una previsió i el romanent de l’any anterior 
es destina al que es considera necessari, com partides que s’han quedat tocades o d’altres 
coses que poden anar sorgint durant l’any. Diu al Sr. Serna que entén el seu discurs sobre el 
greuge comparatiu, però li pregunta quina de les modificacions que es proposen va destinada 
al nucli urbà, a la qual cosa el Sr. Serna li respon que li digui ell quina va a les urbanitzacions. 
El Sr. Alcalde diu que la pista de Can Serra, la nova comissaria, carrers de Torreblanca, 
Ventaiol, algun de l’Eixample, etc. També inversions en reguladors de la xarxa d’aigua per Can 
Serra i Torreblanca, els leds que van a Can Serra,....  Diu que es mentida i no s’ajusta a la 
realitat el que diu el Sr. Serna i que el 90% de la inversió no va destinada al nucli. Diu que 
enfrontar al nucli amb les urbanitzacions, per ell ja ha passat a la historia fa uns anys i que aquí 
tots som de Vacarisses. 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que ,si la comissaria va a la parcel.la del polígon on tenien previst 
ells, no estan d’acord amb aquesta ubicació, cosa que ja han dit en varies ocasions, per la qual 
cosa votaran en contra. Diu que queda molt malament portar a ple la modificació 
pressupostaria per la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Casal i que la obra ja s’estigui 
fent abans de l’aprovació. També diu que te alguna recomanació pel projecte de la pista de 
Can Serra, com per exemple que sigui coberta la part que va des dels vestidors fins arribar a la 
pista, ja que sinó es mullaran en aquesta part, i també el cobriment de les grades, coses que 
no veu gaire problemàtiques de fer.  
 



 

 

12 

 

Pregunta quants diners del romanent líquid de tresoreria de l’any passat quedaran després 
d’aquest expedient, ja que no es diu enlloc, quan sempre s’havia fet constar a aquestes 
propostes anteriorment. Diu que creu que son uns 120.000 €. 
 
El Sr. Alcalde, després d’una deliberació amb el Sr. Boada, contesta que  el romanent son 
731.000 € i que s’ha de tenir en compte que a mes tenim l’estalvi de la baixa del projecte de 
pacificació, que son uns 100.000 €, i els 150.000 € que es van deixar per imprevistos per la 
situació de la pandèmia, que en part s’hauran de destinar a despeses de personal per 
substitucions per aquesta causa.  
 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR   X   X 

EN CONTRA       X        X     X  

ABSTENCIONS       

 
 
 
Essent les quinze hores i  dos minuts el senyor alcalde - president dona per finalitzada la sessió 
de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 
 
 EL PRESIDENT,      EL SECRETARI, 
        Antoni Masana i Ubach               Joan Amengual i Tomé 
 


