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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL 
DIA 29 D’ABRIL DE 2014 
 
 
 
Vacarisses, 29 d’abril de 2014, essent les 18:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió ordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als  assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’alcalde.   
 
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Mariana Rios López 
Antoni Masana i Ubach 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Excusen la seva absència: Laura Sánchez López  i Ricard Reollo i Bonet 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
El Sr. Alcalde intervé per demanar un canvi d’ordre  dels punts que comprenen l’ordre del dia 
motivat per un problema informàtic de l’aplicació per fer el sorteig dels membres de les meses 
electorals, de tal forma que es començarà pels punts següents fins que estigui sol.lucionat 
aquest problema.  
 
 
 
1.1.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIONS DE C RÈDIT PER SUPLEMENT 

DE CRÈDIT FINANÇANTS MITJANÇANT ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DE 
2012 

 

Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement 
de crèdit. 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 106/2014 de data s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
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2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 
 

• Dotació pressupostària per a l’adquisició mòdol destinat al servei de bar a la 
zona esportiva del camp de futbol de Vacarisses juntament el cost total de totes les 
seves instal·lacions necessàries pel seu funcionament. 

 

• Dotació pressupostària per a l’adquisició de mòdul destinat a nous vestidors pel 
camp de futbol de Vacarisses juntament el cost total de totes les instal·lacions 
necessàries per el seu funcionament. 

 

• Dotació pressupostària per increment del cost de manteniment i reparació dels 
serveis sanitaris de la Sala Gran de La Fàbrica de Vacarisses. 

 

 

La consignació d’aquestes despeses és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a 
l’exercici 2012 
. 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

334 213 
342 623 

71.410,00 euros 
0,00 euros 

23.000,00 euros 
47.000,00 euros 

94.410,00 euros 
47.000,00 euros 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible exercici 31/12/2012: ....................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients......................................................................284.568,26 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquests expedient...................324.019,40 euros 
Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient...........................................70.000,00 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible...................................254.019,40 euros 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
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no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
amb majoria simple. 

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i 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, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla econòmic financer corrector. 

 

Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió extraordinària el dia 25 
d’abril de 2014, va dictaminar favorablemente, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent  

 
A C O R D 

 
PRIMER.-   Aprovar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  

romanent de tresoreria per a despeses generals corresponent a l’exercici 2012, 
pels conceptes que es detallen a continuació: 

 
Suplements de crèdit: 

 
1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Consignació inicial Proposta d’increment Consignació 
definitiva 

334 213 
342 623 

71.410,00 euros 
0,00 euros 

23.000,00 euros 
47.000,00 euros 

94.410,00 euros 
47.000,00 euros 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible exercici 31/12/2012:.....................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients......................................................................284.568,26 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquests expedient...................324.019,40 euros 



 4 

Romanent líquid de tresoreria a utilitzar en aquest expedient...........................................70.000,00 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i que restarà disponible...................................254.019,40 euros 
 

 
 

SEGON.-   Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar que es tracta de les obres d’arranjament dels banys 
de la fàbrica, i ampliar els vestidors i arreglar el mòdul del camp de futbol, doncs havien 
d’ampliar la consignació que tenien per part de la Diputació. Comenta que qui ha una errada al 
penúltim full, on diu consignació definitiva i posa 326.556 hauria de posar 47.000 € . 

Intervé el Sr. Masana , qui diu que s’abstindran, doncs fa 15 dies l’alcalde els va dir que “no 
estaven per obrir bars” i ara veu que si que ho esta, en aquest cas. Per tant, tot i estar-hi a 
favor, veu que van de contradicció en contradicció, i el seu argument només ha aguantat 15 
dies. 

Pren la paraula la Sra. Ríos, qui diu que creia que el Bar del Poliesportiu era d’ell, i per tant no 
entén quin problema hi ha ara. 

El Sr. Alcalde li respon que s’ha valorat aprofitar aquest mòdul perquè surt molt millor de preu 
que comprar-ne un de nou. 

La Sra. Ríos pregunta perquè ho fa l’ajuntament i no el propietari del bar. 

El Sr. Alcalde respon que al bar no surten els números, i que el mòdul que té ara se l’hauria 
d’endur i llençar, doncs no pot subrogar-lo. 

La Sra. Ríos explica que existeix un contracte on es reflexa clarament qui ha de fer la inversió.  

Intervé el Sr. Serna qui explica que el 3 de juny d’enguany se li acaba el contracte que és 
improrrogable i per tant ha de marxar. 

La Sra. Ríos diu que el seu partit s’abstindrà perquè s’acaba d’aprovar el pressupost i això no 
s’havia previst. 

El Sr. Alcalde li respon que no té res a veure una cosa amb l’altre, doncs es tracta d’increments 
de romanent. 

 

Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 

 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR X X   X X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS      X  X     
 

 
 
 



 5 

1.2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ACORD PLENARI DE DE SIGNACIÓ, PER SORTEIG 
PÚBLIC, DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LA CELEBRACIÓ 
D’ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU EL DIA 25 DE MAIG DE 2014. 

 

Vist el Decret número 213/2014, d’1 d’abril, de convocatòria d’eleccions de diputats al 
Parlament Europeu, a celebrar el proper dia 25 de maig d'enguany. 

Atès que per tal de donar compliment a l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
reguladora del regim electoral general, s'ha de procedir a la designació, per sorteig públic, dels 
presidents i dels vocals que han de conformar les Meses Electorals. 

Atès que en aquest municipi hi ha quatre seccions i sis Meses, s'ha de nomenar, mitjançant 
sorteig públic, la següent relació de càrrecs per a cada mesa: 

- Un President 

- Dos Vocals 

- Dos suplents per a cadascun d'aquests membres 

 

Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 

 

A C O R D 

 

PRIMER.-  Efectuar el sorteig públic en data 29 d’abril de 2014, mitjançant procés 
informàtic, pel sistema d'insaculació, per a la designació dels Presidents i 
Vocals, titulars i suplents, que han de constituir les sis Meses Electorals en la 
celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 25 de 
maig de 2014, convocat mitjançant Decret número 213/2014, d’1 d’abril. 

SEGON.-  Comunicar el present acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona 
de Terrassa. 

 

Es procedeix a efectuar el sorteig mitjançant procés informàtic amb el resultat següent: 

 
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA U  

PRESIDENT ANNA MARIA SINGLA SANGRA 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MONTSERRAT VILA CIMA 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT JUAN RODO FLOTATS 

  
VOCAL 1 NURIA RODRIGUEZ MONTANER 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 XAVIER PUNTI SOLER 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 NYDIA CENTELLAS SARDA 

  
VOCAL 2 ROBERTO MEDINA MARTINEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 JOAN ENRIC QUERALT FONT 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 MARIA PEÑARROYA MANUEL 
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DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  A   

PRESIDENT INMACULADA BASCUÑANA GRANADO 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MARIA ELVIRA GARRIGA BERTOLIN 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT PURIFICACION BARBERO CASTILLO 

  
VOCAL 1 CARLOTA CIURO RAEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 RAFAEL JAIME ARIZA FERNANDEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 FRANCISCA CORTES ROJAS 

  
VOCAL 2 LUIS FRANCISCO CUADRA VALLE DEL 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 SILVIA GARCIA PIRO 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 ISABEL FERNANDEZ DONAIRE 

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  B   

PRESIDENT OSCAR SANCHO GARCIA 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MANUELA RODRIGUEZ MORENO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT MARIA LUCIA MORAL PORCEL 

  
VOCAL 1 FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTINEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 MIREYA PLANAS GARCIA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 JUAN CARLOS METIDIERI CHAMORRO 

  
VOCAL 2 GUILLERMINA VACAS ESPINOSA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 SALVADOR MARTIN MARTIN 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 YOLANDA ROMERO EXPOSITO 

  

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  A   

PRESIDENT MARIA GLORIA ARNAU UTIEL 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT ESPERANÇA ARGEMI BERENGUERAS 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT ROSA CLAPE CARRERAS 

  
VOCAL 1 IRIS JIMENEZ ORDOÑEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 MATIAS ALVAREZ BERMUDEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 ANA MARIA GALLARDO PINEDA 

  
VOCAL 2 NURIA GUIRAO BAEZA 
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PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 PEDRO GUARDIOLA VILAPLANA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 DAVID JIMENEZ ORDOÑEZ 

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  B   

PRESIDENT JORDI LOMBARTE PONT 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MANEL RIUS MARIN 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT CATALINA MUNUERA BRAVO 

  
VOCAL 1 JOSE PLAZA GABARRON 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 DOLORES VENDRELL COMPTE 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 MARIA CARMEN MARTINEZ PASCUAL 

  
VOCAL 2 JOSEP MANEL SANMARTI SOLER 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 FRANCISCO MARTIN GODOY 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 ENCARNACION RICA DE LA AYALA 

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 004 MESA  U   

PRESIDENT JUAN PEREZ EGEA 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT VICTOR PEREZ OLIVA 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT NICOLAS MUÑOZ ARGÜELLO 

  
VOCAL 1 NURIA HOLGUERA VILLANUEVA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 SILVIA FEIJOO OLMOS 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 MARIA MERCEDES RIVERO RIO DEL 

  
VOCAL 2 ADRIANA MORILLO LEAL 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 MARIA JULIA HERNANDEZ PALMA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 FRANCISCO HERRERA PONS 

 
S’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’APROVACIÓ DE LA  MODIFICACIÓ DE LES 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST . 
 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada ordinària celebrada el 30 de gener de 2014   va 
aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2014, així com les seves 
bases d’execució, el qual va esdevenir aprovat definitivament amb caràcter automàtic  en data 
28 de febrer de 2014 desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública sense que 
es presentes cap reclamació o al·legació. 
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Vist que podran concedir-se  de manera directa les subvencions que figurin nominativament al 
Pressupost, 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. 
 
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 en aquest sentit 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 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. 
 
Atès que per raons d’interès públic es considera necessari atorgar directament subvencions a 
les entitats següents, algunes de les quals  figuren inscrites al Registre d’Entitats :  
 
 

Descripció 
Associació de veïns de Can Serra 
Associació de prop. i veïns de Torreblanca I 
Agrupació de propietaris de Vacarisses ( El Ventaiol) 
Associació de prop. i veïns de Torreblanca II 
Associació de propietaris Els Caus 
Associació de veïns del Palà 
Associació de propietaris El pinar de l´Eixample 
Associació de veïns de la Carena Llarga 
Associació de propietaris  Urb La Coma 
Agrupació de propietaris camí de La Creu 
Associació de veïns de la Colònia Gall 
Associació de propietaris Urb. El Fresno 
Associació de veïns del C/ Barceloneta 
Federación de Asociaciones de vecinos de Vacarisses 
Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per la Baixada de la Vaca 
 
 
Vist que la gestió de les subvencions s’ha de realitzar d’acord amb els principis de publicitat, 
transparència , concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, tal i com indica l’article 
8.3.a. de la Llei 38/2003, precepte l’aplicació del qual exclou, pel que fa la publicitat de la 
concessió de les subvencions,  aquelles que tinguin assignació nominativa en els 
pressupostos, de conformitat amb l’article 18.3.a del mateix text legal. 
 
Vist que l’article 22.2.e de la Llei 7/85 de data 2 d’abril 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 el dia 25 d’abril de 2014  va 
dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels següent 
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A C O R D 
 
 

PRIMER.-  Aprovar inicialment la modificació de  les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2014 incorporant l’Annex 1, comprensiu de la relació nominativa de les 
entitats ciutadanes inscrites al registre d’entitats municipals que és beneficiarien 
de subvenció,  per l’import i amb càrrec a l’aplicació pressupostària que 
seguidament s’indica , les quals ara són objecte del present acord : 

 
 

Programa  Concepte  Descripció Import 
924 48099 Subvencions Corrents Associació de veïns de Can Serra 3.678,75 
924 48098 Subvencions Corrents Associació de prop. i veïns de Torreblanca I 2.754,48 
924 48097 Subvencions Corrents Agrupació de propietaris de Vacarisses( El Ventaiol) 2.238,16 
924 48096 Subvencions Corrents Associació de prop. i veïns de Torreblanca II 2.076,81 
924 48095 Subvencions Corrents Associació de propietaris Els Caus 1.906,24 
924 48094 Subvencions Corrents Associació de veïns del Palà 1.885,49 
924 48093 Subvencions Corrents Associació de propietaris El pinar de l´Eixample 1.786,38 
924 48092 Subvencions Corrents Associació de veïns de la Carena Llarga 1.654,99 
924 48091 Subvencions Corrents Associació de propietaris  Urb La Coma 1.247,01 
924 48090 Subvencions Corrents Agrupació de propietaris camí de La Creu 825,19 
924 48089 Subvencions Corrents Associació de veïns de la Colònia Gall 1.037,25 
924 48088 Subvencions Corrents Associació de propietaris Urb. El Fresno 806,75 
924 48087 Subvencions Corrents Associació de veïns del C/ Barceloneta 576,25 

924 48086 
Subvencions Corrents Federación de Asociaciones de vecinos de 
Vacarisses 576,25 

334 48080 Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per la Baixada de la Vaca 2.000,00 

Total     25.050,00 
 
 
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 en el 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 les Bases d’execució del Pressupost es considerarà 
definitivament aprovada, amb caràcter automàtic, de no presentar-se 
reclamacions en el termini abans esmentat. 

 
TERCER.-  Trametre còpia d'aquest acord a l'Administració de l'Estat i a la Direcció 

General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui diu que, tal com es va explicar a les Comissions Informatives,  
es tracta d’aprovar inicialment la modificació de  les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2014 incorporant l’Annex 1, amb una relació nominativa de les entitats ciutadanes 
inscrites al registre d’entitats municipals que és beneficiarien de subvenció. Passat el termini de 
15 dies d’exposició pública, l’acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i es 
considerarà aprovat definitivament si no es presenten reclamacions i finalment es trametrà 
còpia a l’Administració de l’Estat. Segueix dient que a les Comissions Informatives es van 
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detallar els canvis que això suposa i es va informar de que es va donar compte de que aquest 
canvi es proposaria al Ple extraordinari d’avui i que les entitats van ser convocades el 24 d’abril 
i amb una presentació els van comentar els aspectes legals i jurídics i ,finalment, la proposta 
econòmica de la subvenció. Explica que tots els representants de les associacions, excepte un 
parell que no hi eren, ho van aprovar d’una manera molt satisfactòria. 
 
Intervé el Sr. Méndez diu que li agradaria que s’expliqués i constés en acta el procediment que 
es farà  servir per atorgar les subvencions a les entitats. 
 
El Sr. Llorens respon que a la presentació que se’ls va fer a les entitats es va explicar que  la 
Llei 38 / 2003 de 17 de novembre és el marc general de subvencions, fins que 3 anys després 
el Real Decret 887 de 2006 de 21 de juliol, aprova el Reglament que desenvolupa l’esmentada 
Llei de 2003 i, un any després ,l’Ordre EHA 875 de 2007 de 29 de març determina el contingut i 
especificacions tècniques de la informació subministrada, i el que és clau és la base de dades 
nacionals de subvencions, es a dir, Intervenció d’un ens públic, com l‘ajuntament en aquest 
cas, està obligat a presentar a la base de dades nacional aquestes subvencions, a qui 
s’atorguen i per quins imports i conceptes, però en realitat l’ajuntament de Vacarisses no ha 
estat en condicions de presentar-ho. Segueix dient que la Diputació de Barcelona els ha 
comunicat que el cas de Vacarisses no és l’únic, però que s’ha de posar fi a aquesta manera 
de procedir i que cal que Intervenció, a partir d’ara, trameti aquesta informació a la base de 
dades estatal. 
Pel que fa referència a la normativa específica municipal a la que s’acullen les subvencions 
està l’Ordenança General de Subvencions i les bases d’execució del pressupost, que és del 
que estan parlant en aquest moment. Pel que fa  a les subvencions, amb caràcter general hi ha 
dues modalitats de concessions que contempla la llei : la concurrència competitiva, que era 
vigent fins data d’avui per a totes les subvencions, i la concessió directa, que son les        
subvencions consignades nominativament en el pressupost i  que és l’excepció que s’està fent 
enguany, començant per les associacions de veïns. Explica que aquest procediment consisteix 
en que els tràmits per aquesta concessió directa comencin per la sol·licitud per part dels 
interessats en la que expressin allò pel qual demanen la subvenció. Diu que fins ara, amb el 
procediment de concurrència competitiva, bàsicament ho centraven en les festes o altres 
activitats, però aquest any es pot ampliar  i anar més enllà, com per exemple, moltes 
associacions que disposin de local propi poden preferir la tramitació de documentació com un  
plec tècnic per ampliar el local, o fer-hi millores de pintura, canvi de televisió, etcètera, o fins i 
tot una inversió al carrer, com ha fet una associació asfaltant uns metres de camins. Segueix 
explicant que davant d’aquest plantejament demanen que els interessats facin constar a la 
sol·licitud en què volen invertir els diners, i el pas següent és l’acceptació de les sol·licituds per 
part de l’ajuntament, el decret d’aprovació del destí de la subvenció, i la redacció d’un conveni, 
que un cop signat, es pot procedir a pagar la bestreta que seria del 75 % de l’import total. Per 
acabar ,cal la justificació i comprovació, i si tot és correcte, es procedirà al pagament de la resta 
de la subvenció. 
Explica que una de les diapositives de la presentació que es va fer detallava clarament que 
regula el conveni, l’objecte de l’activitat, l’import , l’acceptació de la mateixa, el termini i forma 
d’execució, com es procedeix al pagament i les obligacions de les entitats beneficiaries, que 
una d’elles es que s’ha de guiar pels principis de la bona administració, bona fe i previsió de 
legalitat. Pel que fa a la competitivitat amb d’altres subvencions comenta que ,per descomptat, 
els beneficiaris han de comunicar si han rebut qualsevol altre subvenció pública addicional. 
Segueix dient que el conveni també regula el règim jurídic supletori, la vigència i la notificació i, 
com ja es va explicar als veïns, l’ajuntament els posarà a disposició el conveni mitjançant la 
pàgina web i només s’haurà de descarregar i complimentar. 
Per acabar diu que, pel que fa referència a la justificació de les subvencions, cal executar el 
projecte o l’activitat subvencionada i justificar-la, doncs la no justificació d’aquestes 
subvencions donarà peu a revocar la subvenció i, per tant, que no es pagui la resta ,i la 
bestreta s’hagi de retornar. Segueix dient que a la web es penjarà el conveni, el model de 
justificació de la subvenció, la memòria d’actuació, la memòria econòmica i la sol·licitud de 
canvi de destí ,en el supòsit que prefereixin fer una cosa diferent de la demanada. 
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Intervé el Sr. Méndez qui dona les gràcies per l’explicació. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui, tal com va dir a les comissions, hi estan totalment en contra, 
doncs tot això que acaba d’explicar ja s’havia de fer, ja s’havia de justificar, però ell ahir va anar 
a veure les justificacions que han acceptat i fan llàstima, ja que han hagut d’agafar declaracions 
jurades dels presidents de les associacions de veïns, perquè tot allò que hi ha allà no compleix 
el que ha de complir, i per tant han de donar fe de les suposades factures, dels “vales”, 
“tiquets”... amb factures de llum del local de l’associació que és un local privat, en el que la 
resta de veïns no hi poden entrar. Explica que ara podrien agafar un grup d’amics, muntar una 
associació de veïns, llogar un local, instal·lar el Canal Plus per veure el Barça, sopar i anar a 
l’ajuntament a demanar que els ho paguin tot, doncs diu que això és el que han estat fent amb 
el que han acceptat fins aquest moment i és el que seguiran fent de la manera que volen fer-
ho. Adreçant-se al Sr. Llorens li diu que s’ha deixat d’explicar que pot haver-hi un canvi de destí 
que anul·li tot l’anterior i, a més ,han permès un canvi de destí un cop fet i no abans, per tant 
creu que ara està claudicant el que s’ha fet a l’ajuntament sempre, fer les coses a dit, doncs a 
un any de les eleccions se n’adonen de que a les associacions de veïns no les poden molestar. 
Diu que el que ell proposa és que es posin d’acord per sempre de la manera que es donaran 
les subvencions i deixin de jugar-hi, no acceptant aquelles que no han complert i sancionar-les 
com diu que farà, doncs encara que ell tingui la intenció de fer-ho n’hi ha que fa molts anys que 
no ho fan. 
Per acabar vol que quedi palès el seu reconeixement a la feina ben feta de gran part de les 
entitats, de les culturals, juvenils i sobretot de les associacions de veïns, doncs per culpa 
d’unes quantes s’ha de tornar a modificar tot, però les coses s’han de fer ben fetes. 
 
Pren la paraula la Sra. Ríos qui diu que van en la mateixa línia que el Sr. Masana. Vol aclarir un 
punt de la proposta que diu “atès que per raons d’interès públic es considera necessari atorgar 
directament subvencions a les entitats següents, algunes de les quals  figuren inscrites al 
Registre d’Entitats”, donat que el fet de figurar inscrites al Registre d’Entitats és un requisit 
imprescindible per a l’atorgament de subvencions. 
Per altra banda pregunta el perquè del tracte diferencial vers les associacions de veïns, doncs 
no té sentit, quan saben que algun president ha reconegut públicament que s’ha enganyat a 
l’ajuntament amb el número de socis. Explica que aquest tracte diferencial ja el tenien amb el 
pagament de les RC, doncs l’ajuntament paga les RC només a les associacions de veïns. 
Per acabar diu que hi votaran en contra, doncs no estan d’acord amb el canvi de criteri quan ja 
s’ha treballat un reglament de subvencions per concurrència competitiva i pensen que entitats 
com les associacions de veïns també s’haurien d’incloure en aquest procediment. A més, diu 
que han inclòs una entitat que no té res a veure amb les associacions de veïns, que és la 
Coordinadora d’Entitats per la Baixada de la Vaca, que també se’ls hi atorga una subvenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui ,en resposta al Sr. Masana, diu que ha entès que ahir va 
revisar les justificacions i, si és així, explica que segons instruccions de l’alcalde quan varen 
rebre la seva instància en la que els anunciava que volia procedir a la revisió de la justificació 
de les subvencions, ell mateix va donar indicacions al tècnic de participació ciutadana de que el 
truqués per demanar-li que posposés aquesta revisió fins que estigués tot liquidat, doncs a 
conseqüència d’aquests canvis de destí que han tirat endavant els expedients encara no estan 
tancats. Per tant li sorprèn que hagi tingut ocasió de procedir a una revisió no autoritzada des 
de alcaldia en el dia d’ahir. 
 
El Sr. Masana diu que ahir es va quedar sense telèfon mòbil, va anar a dalt i va demanar que li 
deixessin veure això, li van respondre que no els havien comunicat res, però com a regidor que 
és hi té accés i per tant li van ensenyar. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Llorens qui adreçant-se a la Sra. Ríos, en relació a que totes 
les entitats han d’estar registrades, li diu que evidentment que han d’estar-ho i ho estan, però 
que el procediment de subvenció directa amb partides al pressupost afecta bàsicament a les 
territorials, tot i que n’hi ha d’altres com L’ADF, La Marató, Protecció Civil... que no competeixen 
amb ningú, tenen la seva subvenció directa. Explica que algunes associacions els han demanat 
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poder destinar els diners a altres activitats, per exemple l’Associació de Veïns de Can Serr, que 
estan treballant a fons les millores del seu local social ,i els preguntaven per quin motiu no 
podien dedicar part de la subvenció en aquesta renovació del local. Comenta que en el cas de 
La Creu, la subvenció amb concurrència competitiva va ser en base a un projecte d’activitats 
que era la Festa Major, i ara s’han presentat factures per haver asfaltat els camins sense 
haver-ho consultat abans, i per tant una solució hagués estat la devolució del 75 %, però la 
Intervenció de l’ajuntament els va informar que la solució tècnica era demanar un canvi de 
destí, i així s’ha fet. Per acabar diu que així es va fer saber als veïns durant la presentació i 
aquests ho van entendre i van acabar contents. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que una cosa és la normativa i una altra la gestió quotidiana, per 
tant si es tracta de corregir el que no es fa bé, hi estan d’acord, doncs no fer bé les coses pot 
comportar accions judicials , i a més cal que l’ajuntament es professionalitzi i aquest és un 
camí. 
Segueix dient que està d’acord amb el Sr. Masana en el fet de que tots els partits es posin 
d’acord i vagin a una. 
   
Pren la paraula el Sr.Masana qui adreçant-se al Sr. LLorens li diu que es normal que els veïns 
acabessin contents, doncs s’està beneficiant als que ho han fet malament, i enlloc de castigar-
los se’ls perdona i a més se’ls hi adapta d’una manera que en surten beneficiats. A més li fa 
gràcia que diguin que a La Creu es posen a asfaltar sense el coneixement de l’ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’ajuntament els va dir que no ho fessin, i que si volien llençar els 
diners al carrer, allà ells. 
 
El Sr. Masana li diu que l’ajuntament els deuria autoritzar. 
 
El Sr. Alcalde respon que moltes vegades els mateixos veïns han tirat formigó al carrer i no els 
han avisat. 
 
Per altra banda el Sr. Masana diu que, de totes maneres, tot i el tema dels locals, es podria fer 
per concurrència competitiva igual, ja que sinó acaba sent una subvenció a la carta, i aquells 
que més malament fan les coses son els que en surten beneficiats, doncs a vegades a les 
entitats se’ls posa pals a les rodes, i a aquests que ho venen fent malament des de fa 25 anys 
se’ls hi arregla. 
Explica que el president d’una associació li va comentar que a la reunió de l’altre dia encara hi 
havia algú que parlava de l’IVA, del “negre”...i vol que quedi clar que es tracta d’una decisió 
política i no tècnica, per tant s’ha de defensar políticament, sense posar ala tècnics pel mig. 
 
Intervé la Sra. Ríos qui diu que es tracta d’un greuge comparatiu per les entitats que fan be la 
feina, simplement per a la seva comoditat i poder encabir justificacions que no s’haurien 
d’acceptar, quan haurien de ser valents i reclamar el retorn dels diners, doncs el reglament és 
molt  clar.  
 
El Sr. Alcalde respon que perquè no ho van fer ells durant els 4 anys que van estar, doncs 
prediquen el que no creuen, ja que ell no ha vist cap certificació de cap tècnic informant del que 
han fet una determinada associació, per concurrència competitiva. I ara el que es fa és facilitar 
les coses, doncs mai s’ha certificat el que s’ha fet. 
 
El Sr. Masana diu que es certificava amb factures. 
 
El Sr. Alcalde li respon que passava el mateix que ara, i que les associacions no competeixen 
entre elles, igual que algunes entitats com la Baixada de la Vaca, que només ho fa ella, per tant 
no entén perquè no es pot fer directa quan tot aquest temps se’ls ha concedit més o menys el 
mateix percentatge i ,com ja ha dit,només es fa per facilitar les coses a les associacions i 
puguin destinar els diners a altres coses. 
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El Sr. Masana li respon que hi ha una associació que ha justificat gairebé tota la subvenció amb 
factures de llum, i d’aquesta manera el que estan fent es que hi hagi associacions de veïns que 
tenen locals, una part dels quals és privada, o tenen un bar arrendat, i li presenten una factura 
que no saben si és del bar, de la part privada o d’on és. 
 
El Sr. Alcalde diu que no importa d’on sigui, si tenen l’associació allà. Diu que, donat que es 
tracta d’una decisió política, creuen que aquesta manera és millor que la que es feia abans. 
 
El Sr. Masana vol tornar a intervenir però el Sr. Alcalde demana passar a votació. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR X X   X X 

EN CONTRA      X  X     

ABSTENCIONS             
 
 
 
1.4.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’APROV ACIÓ DE LA 

“DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ”. 
  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 7 de novembre de 1997 va acordar d’adherir-se a la 
“Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, associació de municipis compromesos amb el 
medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. 
 
A l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada a Vilanova i la 
Geltrú el dia 18 de març de 2014, es va acordar aprovar la “Declaració de Vilanova i la Geltrú” , per 
l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral. 
 
Els membres de l’Assemblea acordaren presentar-la en els respectius plens municipals, abans del 
5 de juny, per tal de donar el màxim suport al compromís. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió extraordinària el dia 25 
d’abril de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar la “Declaració de Vilanova i la Geltrú” per l’adaptació als efectes del canvi 

climàtic en el territori i el litoral,   aprovada a la 14ª Assemblea de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada a Vilanova i la Geltrú  el dia 18 
de març de 2014. 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat. 
 
 
 

 Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
que organitza enguany Vilanova i la Geltrú, acordà aprovar la “Declaració de Vilanova i la Geltrú”, 
per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral. Comenta que els acords que 
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es prenen van encaminats a millorar la capacitat d’adaptació a través de la creació d’estratègies 
d’adaptació local al canvi climàtic en un període de dos anys, i la manera de fer-ho seria definint 
estratègies d’adaptació mobilitzant als agents implicats, promovent la gestió i protecció integral de 
l’espai marí preveient les accions d’adaptació i prevenció de riscos, promovent la gestió sostenible 
i eficient del cicle de l’aigua, garantint la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació i fent 
difusió d’aquest acord als mitjans de comunicació generals i locals, a la vegada que insten a     
presentar aquesta “Declaració de Vilanova i la Geltrú” en els respectius plens municipals, que és el 
que s’està fent ara. 

  
 
 Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents 
 
  

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
 
1.5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’APROV ACIÓ DE L’ACORD DE 

LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITA T PER UN SALT 
ENDAVANT DEL PACTE D’ALCALDES PER A UNA ENERGIA SOS TENIBLE 
LOCAL. 

 
El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa nascuda l’any 2008 impulsada per la Comissió 
Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra el canvi climàtic. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses mitjançant acord 
Plenari de data 31 de març de 2011, fent seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent 
per a 2020 mitjançant  la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 7 de novembre de 1997 va acordar d’adherir-se a la 
“Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat”, associació de municipis compromesos amb el 
medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. 
 
A l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada a Vilanova i la 
Geltrú el dia 18 de març de 2014, es va acordar assumir el compromís a fer un salt endavant en el 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i per una Energia sostenible local. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió extraordinària el dia 25 
d’abril de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar l’acord de la “Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat “ per un salt 

endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local, 
pres en la 14ª  Assemblea General celebrada el dia 18 de març de 2014 a Vilanova i 
la Geltrú. 
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SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 

 
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat, al Congrés 

dels Diputats, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i a les 
associacions en defensa de l’energia sostenible, renovable i local. 

 
QUART.-  Donar difusió d’aquest acord al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina Web 

municipal, a la revista municipal El Terme i a les xarxes socials (#energiasostenible). 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que en la mateixa línia que l’anterior proposta en 
aquesta  reunió de la “Declaració de Vilanova i la Geltrú”  es va prendre un acord de la Xarxa 
del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a una energia sostenible local.  
Explica que, en síntesi, el que ve a dir és que fa cinc anys es va començar a recórrer el camí 
per a la mitigació del canvi climàtic i ,a dia d’avui, 500 municipis catalans s’han adherit al Pacte, 
l’Ajuntament de Vacarisses entre ells, doncs es va iniciar el PAES per l’anterior equip de govern 
i ells, ara que el consideren eina fonamental, l’estan desenvolupant en la línia que va ser 
redactat i, per aquest motiu, volen continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de 
reducció dels gasos d’efecte hivernacle. Explica que el que es proposa és la reducció 
d’emissions de diòxid de carboni en un 40 %, i que ara el repte va cap al consum domèstic 
,transport privat i cap a  la mitigació de la pobresa energètica, i tanmateix és necessari un 
avenç cap a l’autonomia energètica amb l’ús de recursos energètics propis i renovables.  
Per acabar diu que, com a conseqüència d’aquests trets bàsics, s’insta a la Comissió Europea 
a fer un salt endavant amb el pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’energia sostenible a través 
d’una sèrie de punts, es requereix al govern de l’estat a resoldre el marc regulatori del mercat 
elèctric tenint en compte els criteris i compromisos del pacte, impuls a les energies renovables 
locals, eficiència i estalvi energètic i mitigació del canvi climàtic. Per tant, el que es demana a 
les Administracions supramunicipals és fer un pas endavant en el pacte, per ’intentar assolir els 
següents objectius: 
 
-Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
l’any 2030 i afrontar els nous reptes que se’n derivin. 
- Lluitar contra les situacions de pobresa energètica i vetllar per la integració de les polítiques 
econòmiques i ambientals. 
- Intensificar les accions en tots els àmbits de compromís del pacte en que encara no s’ha 
actuat suficientment, com el sector residencial, terciari i transport, i avançar per reduir la 
dependència energètica  mitjançant l’aprovació de l’ús de recursos propis renovables per tal 
d’esdevenir exemple per altres administracions i per la resta de la societat,  
- Fer el seguiment del compliment dels compromisos del pacte. 
- Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a potencials 
productors o promotors. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
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1.6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D ’APROVACIÓ 
D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES  
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCN IQUES 
PARTICULARS DEL PROJECTE “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT  AMB CALDERA 
DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS ”. 

 
El projecte “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS” elaborat per la Diputació de Barcelona, Servei de Medi Ambient,   
en data desembre de 2013,  amb un pressupost execució per contracta de 343.791,23 euros 
(pressupost d’execució material de 238.760,49 euros, despeses generals 31.038,86 euros, 
benefici industrial 14.325,63 euros,  IVA 21% 59.666,25 euros),   fou aprovat inicialment per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària el dia 3 de febrer de 
2014. 
 
L’expedient i projecte esmentat va ser  sotmès a informació pública mitjançant anunci al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web de l’Ajuntament, inserit el dia 3 de febrer de 2014 i 
pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 4 de febrer de 2014 i el dia 10 de març 
de 2014,  sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat 
definitivament amb caràcter automàtic, i en compliment del que disposa l’article 38.2 de ROAS 
fou publicat l’anunci que en dóna notícia al Tauler d’anuncis i a la pàgina Web de l’Ajuntament , 
al Butlletí Oficial de la Província del dia 26 de març de 2014 i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 25 de març de 2014.  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 25 
de febrer de 2013, en acordar concórrer a la convocatòria  per a la formulació del Pla únic d'obres 
i serveis de Catalunya del període 2013-2016, aprovat pel Decret 155/2012, de 20 de novembre, 
sol.licitar l’ajut econòmic i per a diverses actuacions d’entre les qual hi consta l’anomenada “Xarxa 
de calor distribuït amb caldera de biomassa”, per a l’exercici de 2017. 
 
Feta pública, mitjançant Edicte de 20 de desembre de 2013, l’acord de la Comissió de 
Cooperació Local de Catalunya, adoptat en sessió del 19 de desembre de 2013, d’aprovació 
inicial de la proposta de planificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya  , del període 
2013-2017, resultà que pel que fa a la línia de subvencions per a inversions, i en relació a la 
planificació corresponent a la l’Ajuntament de Vacarisses, proposa atorgar l’ajut econòmic de 
100.000,00 euros per a l’expressada actuació. 
 
Per  edicte de 20 de desembre de 2013,   del Director General d’Administració local, publicat al 
DOGC núm. 6528, de 24.12.2013,es sotmet al tràmit d’informació pública de l’aprovació inicial 
de la planificació  del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2013-2017, des de l’endemà de la 
publicació al DOGC i fins el dia 31 de gener de 2014, i en aquest sentit la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 13 de gener de 2014 
acordà formular al.legacions , sol.licitant canvi d’anualitat per aquesta actuació, per tal que li fos 
atribuïda el 2014, prioritzant dur-la a terme per raons d’eficiència energètica i l’estalvi econòmic 
que comportarà. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 92/2014, de 4 d’abril, es va resoldre incoar expedient de 
contractació del projecte “XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER 
A EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS”. 
 
L’execució d’aquesta actuació comportarà realitzar a més de l’obra, el subministrament i 
instal·lació de la caldera de biomassa i d’una xarxa de calor que alimentaran el conjunt 
d’equipaments municipals , els serveis del seu manteniment correctiu i el seu manteniment 
preventiu. 
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Així doncs, el pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de tres-
cents vuit mil noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (308.094,98 €), IVA exclòs, per 
les prestacions següents: 
 

� La instal·lació i manteniment correctiu del primer any d’una caldera de biomassa i d’una 
xarxa de calor que alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, 
definits en l’apartat 1.1 i segons el projecte executiu d’una xarxa de calor amb 
biomassa per a edificis i equipaments municipals de Vacarisses, amb un pressupost de 
licitació de dos-cents vuitanta mil quatre-cents sis euros amb nou cèntims (284.124,98 
€  mes 59.666,25 € d’ IVA , essent el total 343.791,23 €). 
 

� El manteniment correctiu d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que 
alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, definits prèviament 
en l’apartat 1.1, amb un pressupost màxim anual de dos mil vuit-cents euros (2.800,00 
€, mes 588 € ‘IVA, essent 3.388 € anuals ) al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 4 anys, a partir del 1r any, amb un pressupost màxim total per aquest 
concepte de 11.200 €, mes 2.352 € d’IVA , essent el total 13.552 €. 

 
� El manteniment preventiu d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que 

alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, definits prèviament 
en l’apartat 1.1, d’acord amb les prescripcions tècniques establertes en el projecte 
executiu en l’apartat 3.9, en la modalitat de contracte integral, amb un pressupost 
màxim anual de dos mil cinc-cents cinquanta-quatre euros (2.554,00 €, mes 536,34 € d’ 
IVA , essent el total 3.094, 34 € anuals), al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 5 anys, amb un pressupost màxim total per aquest concepte de 12.770 €, 
mes 2.681,70 € d’IVA , essent el total 15.451,70 €. 
  

Segons informe favorable d’Intervenció, de data 9 d’abril de 2014, al grup de programa 150 i 
concepte 623 del vigent Pressupost General de 2014 hi ha consignació pressupostària per 
assumir la despesa que es derivi de la contractació de l’obra, subministrament i instal.lació, i el 
manteniment correctiu del primer any de la caldera de biomassa, per import de 343.791,23 
euros. Que  la despesa 11.200 €, mes 2.352 € d’IVA , essent el total 13.552 €, corresponent al 
manteniment correctiu amb un pressupost màxim anual de dos mil vuit-cents euros (2.800,00 €, 
mes 588 € ‘IVA, essent 3.388 € anuals ) amb un mínim de 4 anys, restarà subordinat al crèdit 
que per aquell exercici autoritzi el pressupost de la corresponent anualitat, en la partida 
pressupostària 150 i concepte 213. Que el manteniment preventiu d’una caldera de biomassa i 
una xarxa de calor que alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, amb 
un pressupost màxim anual de dos mil cinc-cents cinquanta-quatre euros (2.554,00 €, mes 
536,34 € d’ IVA , essent el total 3.094, 34 € anuals), al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 5 anys, amb un pressupost màxim total per aquest concepte de 12.770 €, mes 
2.681,70 € d’IVA , essent el total 15.451,70 €.,, restarà subordinat al crèdit que per aquell 
exercici autoritzi el pressupost de la corresponent anualitat, en la partida pressupostària 150 i 
concepte 213. 
 
De conformitat amb l’article article 12  del TRLCSP atès que aquest contracte conté prestacions 
de diferent classe, obres, subministrament i serveis, per a la determinació de les normes que 
han d’observar-se en la seva adjudicació, s’atendrà al caràcter de la prestació que tingui més 
importància des del punt de vista econòmic, en aquest cas li correspon a l’obra. En virtut del 
que disposa l’article  115 del TRLCSP, en el Plec de Clàusules Administratives particulars, en 
tractar-se d’un contracte mixt, es detallarà el règim jurídic aplicable als seus efectes, 
compliment i extinció, atenent les normes aplicables  a les diferents prestacions fusionades en 
ell. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 126 del TRLCSP han estat replantejades les obres per 
part del cap de Serveis Territorials, i tanmateix confirmada la seva idoneïtat i viabilitat del 
projecte, segons informe de data  7 d’abril de 2014. 
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Vist l’informe de Secretaria, segons el qual es pot tramitar mitjançant procediment negociat 
amb publicitat, no subjecte a regulació harmonitzada,   en virtut del que disposa l’article article 
109 del TRLCSP la tramitació és de caràcter ordinari, a l’expedient s’incorporarà el Plec de 
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i el certificat d’existència de crèdit, 
en aquest cas es considera procedent i remonenable tramitar-lo mitjançant procediment obert, no 
subjecte a regulació harmonitzada, en què tot empresari interessat podrà presentar una 
proposició, de conformitat amb l’article 157, a fi  de promoure la màxima concurrència de licitadors. 
  
Vist que els preceptes del TRLCSP que  essencialment són d’aplicació es corresponen als articles  
6, 12, 27,  110, 115, 142.1, 142.4, 144 , 146.1, 151.2, 151.3, 151.4, 154.1 i 154.2 , 156.3, 159.2, i 
160.1. 
 
Al tractar-se d’una actuació de la qual  previsiblement part del seu  finançament qual anirà a 
càrrec del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-2016, és adequat que 
s’observin les normes d’aplicació directe l’establertes al Decret 155/2012, de 20 de novembre,  
pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla . 
 
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescipcions 
Tècniques Particulars  que ha de regir aquesta contractació   i compleix el disposat als articles 
115 i 116 del TRLCSP i la resta de disposicions que li són d’aplicació. 
 
En tractar-se d’un contracte de caràcter plurianual, atès que les prestacions de servei tenen 
una durada superior a quatre anys, essent d’aplicació allò disposat al punt  2 de la Disposició 
Addicional Segona de la TRLCSP, l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió extraordinària el dia 
25 d’abril de 2014, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient ordinari de contractació, i disposar l’obertura del 

procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, d’adjudicació del 
contracte mixt, d’obra/subministrament/serveis, corresponent al projecte 
“XARXA DE CALOR DISTRIBUÏT AMB CALDERA DE BIOMASSA PER A 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS d’acord amb el projecte elaborat per la 
Diputació de Barcelona, Servei de Medi Ambient,   en data desembre de 2013,  
amb un pressupost màxim de licitació de tres-cents vuit mil noranta-quatre euros 
amb noranta-vuit cèntims (308.094,98 €), IVA exclòs, per les prestacions 
següents: 

 
� La instal·lació i manteniment correctiu del primer any d’una caldera de biomassa i d’una 

xarxa de calor que alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, 
definits en l’apartat 1.1 i segons el projecte executiu d’una xarxa de calor amb 
biomassa per a edificis i equipaments municipals de Vacarisses, amb un pressupost de 
licitació de dos-cents vuitanta mil quatre-cents sis euros amb nou cèntims (284.124,98 
€  mes 59.666,25 € d’ IVA , essent el total 343.791,23 €). 
 

� El manteniment correctiu d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que 
alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, definits prèviament 
en l’apartat 1.1, amb un pressupost màxim anual de dos mil vuit-cents euros (2.800,00 
€, mes 588 € ‘IVA, essent 3.388 € anuals ) al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 4 anys, a partir del 1r any, amb un pressupost màxim total per aquest 
concepte de 11.200 €, mes 2.352 € d’IVA , essent el total 13.552 €. 

 
� El manteniment preventiu d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor que 

alimentaran el conjunt d’equipaments del municipi de Vacarisses, definits prèviament 
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en l’apartat 1.1, d’acord amb les prescripcions tècniques establertes en el projecte 
executiu en l’apartat 3.9, en la modalitat de contracte integral, amb un pressupost 
màxim anual de dos mil cinc-cents cinquanta-quatre euros (2.554,00 €, mes 536,34 € d’ 
IVA , essent el total 3.094, 34 € anuals), al llarg de la durada del contracte, amb un 
mínim de 5 anys, amb un pressupost màxim total per aquest concepte de 12.770 €, 
mes 2.681,70 € d’IVA , essent el total 15.451,70 €. 
  

SEGON.-   Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars que regiran el present contracte mixt de 
referència, disposant la seva exposició al públic al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament , al perfil de contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament , amb 
expressió dels recursos que s’hi poden interposar. 

 
TERCER.-   Autoritzar la despesa de 343.791,23 euros, IVA inclòs (amb el desglossament 

següent: 284.124,98  euros de pressupost net, i 59.666,25  euros en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %), amb càrrec al grup de 
programa 150 concepte 623 del Pressupost General de 2014. 
 La despesa total per import de 13.552,00 euros  que es derivarà del servei de 
manteniment correctiu , a partir del primer any i amb un mínim de 4 anys, i per 
tant s’estén als exercicis pressupostaris 2016, 2017, 2018 i 2019, així com la 
despesa total per import de 15.451,70 euros que es derivarà del servei de 
manteniment preventiu, a prestar al llarg de la durada del contracte i amb un 
mínim de 5 anys, i per tant s’estén als exercicis pressupostaris  2015, 2016, 
2017, 2018 i 2019, restarà subordinada al crèdit que per a cadascun dels 
exercicis autoritzi el respectiu pressupost, a càrrec de la partida pressupostària 
150 concepte 213. 

 
QUART.-  Anunciar la licitació  al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya,  i al perfil de contractant de la pàgina 
Web de l’Ajuntament on també s’hi insertarà els arxius corresponents al 
projecte tècnic. 

  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que, com ja es va dir a les comissions informatives, 
s’aprovaria el Plec de Clausules per Ple, tot i que per a la contractació no hagués calgut, però com 
que si que hi ha una despesa de manteniment preventiu i correctiu durant més de 4 anys, s’ha 
d’acordar per Ple. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 

 
Essent les 18 hores i 56 minuts, el senyor alcalde president dóna per finalitzada la sessió de la 
qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 Salvador Boada i Guàrdia  Joan Amengual i Tomé 


