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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE JULIOL DE 
2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000013  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 19:30 h 
Hora de fi: 19:52 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple Ordinari sota la presidència de 
l’Il·lma. senyora Alcaldessa 
 
Adriana Delgado Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Esquerra Republicana de 
Catalunya 
Josep Marti Cano, Regidor De Serveis Municipals, Esports I Seguretat Ciutadana, grup 
parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya 
Sílvia Oliveras Giralt, Regidora De Participació Ciutadana, Turisme I Comerç I Igualtat, 
grup parlamentari Esquerra Republicana de Catalunya 
Jordi Palma Sánchez, Regidor D'administració i Cultura i portaveu del grup municipal 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Gisela Pascual Muñoz, Regidora De Medi Ambient I Joventut, grup parlamentari 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Míriam Rubio Molina, Regidora D'hisenda, Gent Gran I Salut i portaveu del grup 
municipal Partit Socialista de Catalunya 
Isabel Perez Estrada, Regidora De Promoció Econòmica, grup municipal Partit 
Socialista de Catalunya 
M. del Carmen Jiménez Fernández, actuant com a portaveu del  Grup Parlamentari 
Junts per Sant Vicenç  
Sílvia Vila López, Grup Parlamentari Junts per Sant Vicenç 
Antoni Calveras Fulgarolas, Grup Parlamentari Junts per Sant Vicenç 
Eulalia Sarda Bonvehi, Grup Parlamentari Junts per Sant Vicenç 
 
 
Han excusat la seva presència:  
Joan Baptista Costa Blazquez, Regidor De Benestar Social I Ensenyament i portaveu 
del grup municipal Sant Vicenç En Comú 
Daniel Mauriz Vidal, portaveu del grup Parlamentari Junts per Sant Vicenç 
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Giménez. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal per què es 
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
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Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari accidental de la Corporació, 
llegeix i passa a consideració del Ple, els següents punts de l’ordre del dia:  
  
Abans de començar la sessió la Sra. Delgado vol felicitar els regidors de l’Ajuntament: 
Sr. Jordi Palma i Sra. Eulàlia Sardà pel seu càrrec de consellers del Consell Comarcal del 
Bages. 
 
La Sra. Alcaldessa demana si es poden votar les tres actes juntes i la Sra. Jiménez li 
respon que no te cap inconvenient:  
 
1. - LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS ANTERIORS: 
 
Passats aquests punts a votació, les actes són Aprovades per Unanimitat dels 
assistents:  
 
1.1.- Acta de Ple Extraordinària de 15 de juny de 2019 
 
A favor: 
ERC, JUNTxCAT, PSC 
 
1.2.- Acta de Ple Extraordinària de 4 de juliol de 2019 
A favor: 
ERC, JUNTxCAT, PSC 
 
1.3.- Acta de Ple Extraordinària de 13 de juliol de 2019 
A favor: 
ERC, JUNTxCAT, PSC 
 
 
2.- DESPATX D'OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
3.- REGIDORIA D'ADMINISTRACIÓ I CULTURA 
 
3.1.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
APROVACIÓ FESTES LOCALS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A 
L’EXERCICI 2020 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Considerant l’escrit tramès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, segons registre de sortida S9000/00051958/2019 de 
24/05/2019, relatiu a la proposta de festes laborals per a l’any 2020. 
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Considerant l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.  

Considerant que l’acord de l’Ajuntament, ha de ser adoptat pel Ple, tal i com estableix 
l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

És per tot això que  

S’ACORDA 

PRIMER.- Fixar com a Festes Locals del Municipi de Sant Vicenç de Castellet, per a 
l’any 2020, els dies següents: 

• 22 de gener, dimecres (Sant Vicenç i Festa Major d’Hivern) 
• 13 de juliol, dilluns (Festa Major d’Estiu) 

 

SEGON.- Comunicar el contingut d’aquest dictamen al departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.” 

 
No hi ha cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
 
Passat aquest punt a votació és aprovat per Unanimitat dels seus assistents: 
A favor: 
ERC, JUNTxCAT, PSC 
 
 
3.2.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
APROVACIÓ ANNEX AL CONVENI GESTIÓ OPERACIÓ “EL GEOTURISME COM A 
EIX VERTEBRADOR PER LA DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA DEL 
BAGES” – COFINANÇAT PEL PO FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, EIXOS 
PRIORITARIS 4 I 6 

ANTECEDENTS 

Considerant el decret d’alcaldia 479/2016 de data 30 de maig de 2016 que en la seva 
part resolutòria establia: 

“ PRIMER.- ACREDITAR que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té la plena disponibilitat 
dels terrenys i immobles que conformen l’entorn de Castellet, incloses en el Projecte FEDER, eix 
6- 2014—2020 del Consell Comarcal del Bages, a efectes d’ésser admesa la sol·licitud 
presentada, d’acord amb allò previst en l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, pel que s’aproven 
les bases reguladores per a la selecció de les operacions de les entitats locals susceptibles de 
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cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, en virtut de la 
documentació de propietat que obra en l’expedient. 

SEGON.- DISPOSAR que a efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte 
FEDER, eix 6, 2014-2020, del Consell Comarcal del Bages, i, a efectes d’ésser admesa la 
sol·licitud presentada, d’acord amb allò previst en l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, pel que 
s’aproven les bases reguladores per a la selecció de les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, 
aquest Ajuntament declara que per a les actuacions que es presenten dins de l’operació, fases 3 
i 4 del Pla Director de Castellet, no han estat concedits ni sol·licitats (o en tràmit de sol·licitud) 
cap altre ajut o subvenció. 

TERCER.- AUTORITZAR al Consell Comarcal del Bages per a actuar sobre els terrenys i 
immobles previstos en el Projecte d’eix 6 del FEDER 2014-2020, objecte de la sol·licitud de 
cofinançament, a efectes de l’execució de dites actuacions, així com garantir-li l’accés durant tot 
el període de vigència del FEDER. 

QUART.- FER CONSTAR que a efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte 
FEDER, eix 6, 2014-2020, del Consell Comarcal del Bages, i, a efectes d’ésser admesa la 
sol·licitud presentada, d’acord amb allò previst en l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, pel que 
s’aproven les bases reguladores per a la selecció de les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, 
aquest Ajuntament disposa de les autoritzacions administratives, així com dels permisos 
preceptius per a l’execució de dites actuacions, atorgats per part de l’Organisme competent, que 
és el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons figura en l’expedient. 

CINQUÈ.- FER CONSTAR que a efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte 
FEDER, eix 6, 2014-2020, del Consell Comarcal del Bages, i, a efectes d’ésser admesa la 
sol·licitud presentada, d’acord amb allò previst en l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, pel que 
s’aproven les bases reguladores per a la selecció de les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, 
aquestes actuacions ni el projecte un cop executat no generen cap tipus d’ingressos econòmics, 
tot plegat, als efectes del compliment dels requisits per a l’obtenció de la subvenció.” 

En data 14.03.2016 es va publicar en el DOGC l’ Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a seleccionar operacions de les 
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, 
eixos prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria. 

En sessió plenària extraordinària de data 06.03.2017 el Ple del Consell Comarcal del 
Bages acorda acceptar provisionalment la subvenció 1.003.485,22 €, per a l’operació 
“El geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del 
Bages” presentada en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, així com adopta el compromís d’aportar la quantitat d’ 1.424.949,02 € 
per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER.  

Atès que el Consell Comarcal del Bages és l’entitat beneficiaria i executora de 
l’operació aprovada en aplicació de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6, i s'obre la convocatòria.  
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Atès que en data 31.05.2017 s’ha publicat la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de 
maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i en ella 
s’inclou l’operació “El geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i 
econòmica del Bages”.  

Atès que en sessió plenària de data 12.06.2017 el Consell Comarcal del Bages va 
aprovar acceptar definitivament la subvenció d’1.003.485,22 € atorgada per Resolució 
GAH/1214/2017, de 26 de maig. 

Atès que en la sessió plenària del dia 25 d’abril de 2018 per unanimitat dels assistents 
es va acordar entre d’altres: 

“PRIMER.- Aprovar el Conveni de Gestió operació “El geoturisme com a eix 
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages –Cofinançament 
pel Po Feder de la Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6” amb el Consell 
Comarcal del Bages d’acord amb la proposta que consta a l’expedient.” 

Atès l’acord de 3 de juny de 2019 del Ple del Consell Comarcal del Bages que 
en la seva part expositiva estableix: 

“Atès que en la sessió de 27/09/2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
aprova la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats 
pel Programa Operatiu (PO)FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial” (PECT), en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. Atès que per Decret de Presidència núm. 474 en data 
26/10/2018, el Consell Comarcal del Bages s’acull a la convocatòria d’ajuts de la 
Diputació de Barcelona més amunt referenciada.  

Atès que per Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
31/01/2019, es resol el procediment de concessió d’ajuts de la línia de suport per a 
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 
2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i 
competitivitat territorial, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

Atès que en el Ple del Consell Comarcal en sessió de 25/03/2019 s’acorda acceptar 
l’ajut atorgat per resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
31/01/2019 de la línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals 
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 
4 i 6 i projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” l’actuació “El geoturisme com a eix vertebrador per al 
dinamització turística i econòmica del Bages”.  

Atès que l’aprovació d’aquest ajut suposa la modificació dels quadres de finançament 
de cada actuació, així com les obligacions tant del Consell Comarcal com dels 
ajuntaments respecte al nou finançament, que es concreten en modificacions de les 
clàusules segona i tercera del conveni.” 
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I en a seva part resolutòria acorda: 

 “PRIMER.- Aprovar l’annex del Conveni de gestió operació “el geoturisme com 
a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages” - cofinançat pel 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que s’adjunta.  

SEGON.- Comunicar aquest acord als ajuntaments d’Artés, Avinyó, Callús, 
Cardona, Navàs, Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor.” 

 

FONAMENTS DE DRET 

La legislació bàsica aplicable és la següent: 

- Reglament (UE) No 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre de 2013 pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, 
al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i l' Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons 
Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) no 1083/2006 del 
Consell.  

-Reglament (UE) No 1301/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de 
desembre de 2013 sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre 
disposicions específiques relatives al objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel 
qual es deroga el Reglament (CE) no 1080/2006.  

-Article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, on disposa que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin 
de gestionar, entre d’altres, els municipis.  

-Article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix 
que la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans 
o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les 
seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es 
posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les, havent de formalitzar aquest 
encàrrec mitjançant la signatura del conveni corresponent entre elles. 

• - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
• - Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local. 
• - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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• - Articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic 
• - Articles 303 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny, paper qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
Per tot això, 

S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l’annex del Conveni de gestió operació “el geoturisme com a eix 
vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages” - cofinançat pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, que s’adjunta.. 

SEGON.- CONDICIONAR L’EFICACIA del susdit conveni a que existeixi en el 
pressupost de cada exercici el crèdit adequat i suficient per a fer front a la seva 
execució. 

TERCER.- Facultar a la Sra. Alcaldessa-presidenta per a la signatura dels documents 
necessaris per l’acompliment de la present resolució. 

QUART.- Notificar la present resolució d’acord amb l’article 40 i ss de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

La Sra. Alcaldessa dóna torn de paraula al regidor de Cultura 

Sr. Palma: 

“Bon vespre a tothom, tal i com es va explicar a la Comissió Informativa, ampliem el 
conveni signat l’any 2016 amb el Consell Comarcal del Bages degut a una subvenció 
que ha rebut el Consell des de la Diputació que complementa el Fons FEDER. 

Com be saben aquest conveni correspon a les fases tres i sis del Pla Director de 
Castellet” 

Tot seguit la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula a la portaveu del grup municipal de 
Junts: 

Sra. Jiménez: 

“El nostre vot en aquest cas serà favorable, atès que és un projecte en el qual l’anterior 
equip de govern hi va apostar fermament, i per això votarem a favor” 
 

Passat aquest punt a votació és aprovat per Unanimitat dels seus assistents: 

A favor: 
ERC, JUNTxCAT, PSC 
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5.- DONAR COMPTE DECRETS 
S'ha donat per assabentat al Ple Municipal els decrets dictats per Alcaldia des del dia 
24 de maig  fins el 27 de juliol de 2019 
 
6.- MOCIONS 
No hi ha hagut cap moció en aquesta sessió plenària 
 
7.- TEMES SOBREVINGUTS 
No hi ha hagut temes sobrevinguts. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES  
La Sra. Alcaldessa manifesta que en aquest punt hi ha un seguit de preguntes 
presentades pel grup municipal de Junts per Sant Vicenç  
 
8.1. En quina situació tècnica es troba la recepció del camp de futbol? 
Respon el Regidor De Serveis Municipals, Esports i Seguretat Ciutadana  
Sr. Martí: 
“Bon vespre, en principi creiem que l’equip de govern de la legislatura passada té 
coneixement i és conscient de l’estat en què va deixar la recepció d’aquesta obra, que 
ha costat un milió i mig d’euros, i que no es pot recepcionar per deficiències des del 
primer dia. I que es van agreujar amb les preses per inaugurar abans de les eleccions. 
Estem intentant per tots els mitjans recepcionar una obra que quan sigui utilitzable 
seran mancances i deficiències, i tot i ser una instal·lació nova neix coixa i pobre. I que 
per la mala execució, les preses i la mala direcció han fet que no sigui l’equipament que 
es mereix Sant Vicenç i el futbol del nostre poble. 
Creiem, i així ho hem repetit moltes vegades als nostres tècnics, que aquest projecte 
s’hauria d’haver parat en el seu moment i actualitzar-lo i passar pel Ple els canvis fets 
en el projecte. 
De tota manera el camp està fet i s’ha de recepcionar i cal fer-ho aviat, ja que tenim al 
club darrere que ha adquirit els compromisos amb la gent del nostre poble i que ha de 
començar a treballar i a donar-li vida a aquesta instal·lació. 
Els motius tècnics que no permeten recepcionar-lo corresponen a diverses situacions 
que es poden agrupar en diferents categories: 
• Primer: hi ha hagut unes modificacions durant l’execució de l’obra respecte el 

projecte inicial i que no estan recollides i que tampoc han estat aprovades per 
l’òrgan competent. 
Tot canvi del projecte s’ha de reflectir, i sobre tot, s’ha de justificar. Ara s’està 
treballant a justificar, si és possible, aquestes modificacions tècniques com poden 
ser la modificació de la distribució de tots els vestidors: els vestidors primer eren 
per uns jugadors i ara són per uns altres; la modificació de la ubicació de la sala de 
màquines: que estava primer en un lloc i ara està en un altre; modificació del 
drenatge de la gespa... bé, i altres. 

• Segon: Deficiències de l’execució de l’obra. S’han vist deficiències d’acabats i de 
mala execució d’obra com que no s’han acabat i pintat les façanes, que eren de 
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diferents colors fins hi tot. Acabar la pèrgola d’entrada, no s’ha acabat de pintar. El 
paviment de la rampa d’entrada a  la terrassa del bar, s’està fent malbé perquè 
només és formigó i s’està aixecant tot. El paviment de l’entrada dels banys hi havia 
d’anar un paviment i no hi és: només hi ha formigó. Xarxes per pilotes. Humitats. 
Entrada d’aigua per la part baixa d’algunes portes: quan plou s’envasa i entra per 
sota les portes... 

• Tercer: No execució d’algunes partides descrites en el projecte que suposen un 
incompliment normatiu com van ser per exemple els passamans. Per normativa 
quan hi ha una mica de rampa hi ha d’haver uns passamans ,que dons no hi són, i 
per normativa hi ha de ser, i en el projecte hi eren. 
Modificació o no d’execució d’algunes millores, que això dóna punts a l’empresa 
constructora que proposa fer-se en la concessió. Hi ha unes millores que les 
empreses proposen i llavors les han de fer, i les millores que es van donar no s’han 
fet: algunes de les xarxes per les pilotes s’havien de pujar i baixar amb mecanismes 
automàtics (no hi és). I no s’ha executat la totalitat de la partida de pedra natural 
de Sant Vicenç que també hi hauria d’haver per diferents coses. 
No execució de certes partides descrites en el projecte, que encara avui no han 
estat justificades. Per exemple les relatives a la organització de la cantonada del 
carrer Mª Matilda Almendros que hi havia d’anar una organització que tampoc 
s’ha fet. 
 

Estem treballant i avaluant totes aquestes actuacions, i també recordar que manca la 
construcció d’un mur a una propietat veïna del carrer Osona que es va esllavissar. I 
també la connexió elèctrica final, que tal com ha determinat  Endesa, que diu que no  hi 
hauria prou potència  s’ha de fer arribar llum. I caldria corregir  els vestidors dels 
àrbitres per tal que tornin a estar completament separats i no comparteixin el bany i la 
dutxa., perquè poden. 
 
Durant el darrer mes i mig ja hem anat darrera de l’empresa constructora i de la 
direcció de l’obra per desendollar tots aquests temes. Però hem de dir que hi ha poca 
disposició per part dels dos, però hem anat arranjant coses. I aquestes coses que hem 
anat arranjant: 
Arranjament de les humitats 
Ajustos a les portes metàl·liques 
Substitució de les portes dels banys amb desperfectes 
Correcció del cobert d’entrada d’aigua a la zona de màquines, etc... 
 
Per tant, tota aquesta sèrie de coses tècniques fa que de moment, avui per avui, no es 
pugui recepcionar  ” 
 
8.2. Quina valoració fa l’equip de govern de la jornada de portes obertes a la piscina 
municipal, envers l’onada de calor dels dies 27/28/29/30 de juny? Quines incidències i 
va haver? I tenint en compte que els dies 23 i 24 de juliol va tornar a tenir onada de 
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calor, com és que no es van tornar a obrir portes? Si es tornen a activar avisos 
d’onada de calor quin criteri seguiran?  
També respon el Regidor De Serveis Municipals, Esports I Seguretat Ciutadana  
Sr. Martí: 
“En aquest cas sabem que el CECAT, que és el Centre de Coordinació d’Emergències de 
Catalunya, dóna uns avisos i dels dies 27 al 30 de juny va avisar d’una onada de calor. 
L’Ajuntament per fer front a això va fer un Ban amb uns consells a la població, i també, 
al igual que moltes poblacions de la comarca, s’aprova l’entrada gratuïta a la piscina 
per fer que les persones puguin banyar-se, estar a l’ombra i poder alleugerir aquesta 
situació. 
 
La valoració és positiva en quan al servei que es va donar, ja que després de veure els 
registres d’aquests dies molta, molta gent en va fer ús. En cap cas es va passar del 
aforament autoritzat, ja que es va fer un control d’entrades i sortides, una mica 
rudimentari però hi havia un senyor que tota persona que entrava i tota persona que 
sortia ho anava contant i així sabíem en tot moments quanta gent hi havia a els 
instal·lacions. 
Degut a la gran assistència es va reforçar la seguretat, tant en el tema de socorristes, 
com en el tema de la vigilància amb la Policia Local i amb els voluntaris de Protecció 
Civil, i fins hi tot alguns regidors també vàrem ser-hi per ajudar en el que poguéssim. Va 
haver-hi algun moment en què l’accés podia ser més lent  però mai cap abonat es va 
quedar fora. Hi va haver un moment que els socorristes van dir que no entres ningú 
més, llavors hi vam anar, poder vam estar 10 minuts, un quart d’hora, però tothom que 
hi ha abonat va poder entrar i sense cap problema. 
 
El que si ens va sobtar però, va ser el poc civisme d’algunes persones que van entrar, 
que és una situació que en cap cas nosaltres no hi podem fer res i que no ho podem 
preveure. 
 
Altres poblacions de la comarca van fer el mateix. Algunes van restringir l’entrada 
d’algunes persones, però sense limitacions com nosaltres ho van fer a Artés, a Callús, a 
Mura, a Sant Salvador de Guardiola i altres llocs. 
És evident que la situació excepcional hi ha gent que hi va estar d’acord i altres que no. 
En tot cas el sentit de l’actuació era donar servei a les persones, que no deixa de ser 
una actuació noble i humana. I si vàrem aconseguir que al menys uns quants nens ho 
aprofitessin entenem que la mesura va estar correcte.  
 
El CECAT dóna avís, però la precisió d’aquests avisos i  els mapes apareixen a nivell 
comarcal, per tant, la segona onada de calor que hi va haver el 23 i 24 de juliol, tot i 
que el percentil era del 98 i per tant de risc molt alt a la nostra comarca, la comarca del 
Bages que limitem per Rellinars no tenia perill molt alt sinó que el tenia alt. Això va fer 
pensar que l’episodi no era tan accentuat i vàrem estar pendents de diferents 
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indicadors meteorològics per prendre decisions. I com es va veure vàrem arribar a 
temperatures de  38 graus i no els 42 graus del juny, per això no vàrem fer la mateixa 
actuació. 
 
En properes onades de calor està clar que caldrà valora si cal o no oferir aquest servei 
gratuït, sense limitacions altra vegada. I en tot cas posar remei a les situacions 
incíviques, i potser fer una tanca perimetral a la zona del vas de la piscina per regular 
l’entrada i la sortida de l’aigua de la gent. En tot cas basarem la nostra decisió en 
aconseguir el benestar de la ciutadania.” 
 
La portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç demana la paraula per 
contestar: 
Sra. Jiménez: 
“Bona nit a tothom. En cap cas hi estem en contra des d’aquest equip. Només  hem fet 
aquesta pregunta perquè diferents usuaris que van voler fer entrada a la piscina i que 
tenien el seu carnet d’abonat no hi van poder entrar i van haver de marxar a casa. 
Per tant, no és que estiguem en contra, ni que no vulguem donar un servei a les 
persones, i tant que si que el volem donar. Només volien saber el que havia passat i 
com ho havien gestionat. Gràcies.” 
Sra. Delgado: 
“Be, insistir com deia el regidor: no es va tancar mai l’accés a ningú, ni als que hi 
anaven de forma gratuïta ni als que tenien l’abonament. Potser que en algun moment 
de màxima afluència, o que els tècnics estiguessin sobrepassats per la feina es va haver 
d’aturar momentàniament o hi va haver més lentitud d’entrada, però en cap cas a 
ningú se li va prohibir, en tot cas va decidir...” 
Sra. Jiménez: 
“Dues persones que se’ns han adreçat a nosaltres ens van dir que havien tornat a casa 
amb els nens perquè no els van deixar entrar perquè l’aforament estava a tope. Res 
més, no passa res, son coses que passen i que us poden passar a vosaltres i ens podien 
passar a nosaltres. Només era posar-ho sobre la taula” 
Sra. Delgado: 
“El que és evident és que hi ha una excepcionalitat i una dificultat...” 
Sra. Jiménez: 
“En gestionar-ho, evidentment” 
Sra. Delgado: 
“En dur-lo a terme i nosaltres, pel que ens diuen els tècnics, i pel que van poder veure 
donem aquesta resposta. Si algú en algun cas es troba en altra moment així, 
evidentment dons que vingui a l’Ajuntament, és allà on ha d’anar i posi la queixa 
corresponent o que posi la instància corresponent amb les dates i que puguem també 
donar-li la resposta directament. No tenim cap problema. Però volem dir que en cap 
cas es va prohibir l’entrada pel que fos, i menys per aconseguir l’aforament, que no s’hi 
va arribar mai.” 
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8.3.- Concretament quina incidència ha passat al Polígon les Vives, hi havia un 
esvoranc en mig de la via i s’ha fet un contracte d’emergència? 
Sra. Delgado: 
“Responc jo mateixa: si, s’ha produït un esvoranc, és evident les obres que s’estan fent. 
És allà als accessos a la carretera 156  des del sector de les Vives. Aquests terrenys són 
de titularitat municipal. Tot i això, com que hi havia molta proximitat amb la C-55 i a 
més a més que és l’àmbit d’actuació del projecte del nou vial, com sabeu, que es 
redactat i executat per la Generalitat,  vam traslladar la incidència a carreteres perquè 
nosaltres volíem determinar qui era el responsable de l’arranjament d’aquesta 
actuació. Carreteres va comentar en el seu moment que el projecte on havien actuat 
anteriorment no afectava al clavegueram, i que consideraven que aquest esvoranc no 
estava produït per aquella actuació de fa temps de carreteres i que per tant la 
responsabilitat era nostra. Vam posar fil a l’agulla i llavors vam fer aquesta justificació 
de l’emergència. D’entrada creiem que és a efecte a un accés d’importància: és l’accés 
al polígon de les Vives però també altres polígons, Les Vives Casa Coberta, les Vives 
Castellet... tots situats al sud de municipi. 
El forat es veia d’una manera però tenia una fondària d’uns tres metres amb una base 
molt més gran que el propi forat de la superfície. Es a dir, és tractava d’un esvoranc 
d’importància i si no actuàvem amb celeritat a més a més eren uns dies que hi havia 
previsió de pluges, hi havia un pou de registre completament trencat i esllavissat... 
creiem que hagués provocat un col·lapse en la part superior de l’esvoranc, es podia fer 
més gros i això comportava evidentment uns perills importants. 
En vista de tot això, hi ha molta intensitat de vehicles tan de turismes com de camions 
de gran tonatge, que cada dia passen per aquell accés, per la perillositat com us dèiem 
que creiem que suposava, els serveis tècnics amb concordança amb els inspectors de 
carreteres que sempre hi hem col·laborat des del primer dia dons van proposar de 
realitzar aquesta actuació d’acord amb la legislació vigent. 
A costat trobar quina era la causa de l’esvoranc. S’ha fet sanejament de l’esvoranc, 
l’eliminació de tot el material que produïa inestabilitat. S’han netejat els col·lectors, 
han passat càmeres per veure on hi havia l’embussament per una banda; i per l’altre 
del col·lector de la C-55: Molts dies amb les càmeres per trobar quin era el punt de la 
causa i finalment s’ha pogut retirar tot el material que feia l’embussament. A més a 
més, i lamentablement amb restes d’escombraries que no pertocaria trobar allà, però 
tot això produïa l’obstrucció.  S’ha tret tot el material que dèiem, s’ha netejat el pou, el 
col·lector també fins a la galeria i ha quedat solucionat el problema. 
Ara encara s’ha de construir un pou nou en el lloc que hi ha l’esvoranc, connectar els 
col·lectors, omplir de terres i compactar i asfaltar... i d’altres coses per acabar de 
tancar l’actuació. Però podem dir que ha quedat solucionat el problema que ha 
comportat molts dies d’obra perquè no es trobava el punt de l’obstrucció  i esperem 
que en pocs dies ja estigui el pas obert.” 
Sra. Jiménez: 
“Moltes gràcies” 
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8.4.- Per què es van anul·lar alguns actes programats de la Festa Major passada? 
Respon el regidor de cultura: 
Sr. Palma: 
“Be, es va revisar la programació de la Festa Major i per un tema pressupostari, per 
garantir totes les activitats fins a finals d’any de l’Àrea es va veure necessari reduir el 
pressupost, ja que excedia de les partides pressupostades. Com que els actes de Festa 
Major estaven programats, que no contractats, es va decidir fer aquests petits canvis: 
suprimir els toros inflables per un espectacle infantil educatiu, i suprimir la música del 
Castell de Focs. Això ens va permetre poder contractar el servei del punt lila que no 
estava previst ni pressupostat. 
S’arrenca com equip de govern: creiem necessari i prioritari i també a l’hora generar un 
petit estalvi per poder, com us deia, ajudar l’Àrea a arribar a finals d’any, que no estava 
garantit.” 
Sra. Jiménez: 
“Llavors representa que era un problema...” 
 
Sra. Delgado: 
“Perdona regidora, demana la paraula sis us plau” 
Sra. Jiménez: 
“Llavors o era un problema de pressupost, no era un problema que vosaltres heu cregut 
canviar aquests actes per uns altres. Perquè el pressupost són vasos comunicants i 
llavors diners si que n’hi havia... interpreto” 
Sr. Palma: 
“No, no, les partides, si pagàvem...” 
Sra. Delgado: 
“Deixeu que us doni la paraula i no generem debat si us plau.”  
Sr. Palma: 
“Dons si, si pagàvem tota la Festa Major tal com estava pressupostada més factures 
que ja sabíem que havien d’arribar a l’Àrea ens quedaven les partides en negatiu.” 
Sra. Jiménez: 
“No hi estic d’acord...” 
 
8.5.- S’està fent seguiment de l’ero de l’empresa Nostrum i la situació complexa que 
s’ha generat? 
Respon la regidora de Promoció Econòmica: 
Sra. Pérez: 
“Bona tarda a tothom, respecte d’aquesta pregunta dius que avui a les 5 de la tarda 
s’han tancat les cuines de Nostrum, per lo tant a partir de demà la gent està a casa 
amb un permís retribuït a l’espera de que hi hagi l’auto del jutge i s’aprovi l’ero de 
l’acomiadament de 60 treballadors que son els que estan aquí en producció. Una 
vegada aquest auto sigui efectiu la gent rebrà una carta per anar-se a enfrontar a 
l’atur. La situació és aquesta en aquests moments.” 
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Sra. Delgado: 
“Alguna altra pregunta?” 
Sra. Jiménez: 
“Perfectes, res mes” 
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I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de tot el que 
s’estén a la present acta que signa l’Il·lustríssima senyora Alcaldessa juntament amb 
mi, el Secretari accidental. 
 
 
Vist i plau        
L’Alcaldessa-Presidenta,    El Secretari accidental 
 

 


