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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL 
DIA 20 DE MAIG DE 2015 
 
 
Vacarisses, 20 de maig de 2015, essent les 14:00 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 
Laura Sánchez López 
Antoni Masana i Ubach 
Mariano Méndez Rudilla 
 
 
Excusa la seva absència la regidor  Mariana Ríos López i el seu possible retard el regidor 
Ricard Reollo i Bonet. 
 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
 

1.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’APROVACIÓ INICIAL  DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015.   

 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada ordinària el 29 de gener de 2015 va aprovar 
inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2015, el qual va esdevenir 
aprovat definitivament amb caràcter automàtic desprès d’haver transcorregut el període 
d’informació pública sense que es presentes cap reclamació o al·legació. 
 
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.  
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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. 
 
Atès que en el Registre d’Entitats hi figuren inscrites, entre d’altres, les següents:  

    
� Moto Clàssic Vacarisses        
� Colla de Geganters de Vacarisses     
� Associació Coordinadora d’Entitats de Vacarisses per la Baixada de la Vaca   
 
   

Atès que al Pressupost de l’exercici de 2015 hi figura nominativament les entitats Agrupació de 
Defensa Forestal de Vacarisses Rellinars  (ADF)i l’Associació d’Amics de la Natura de 
Vacarisses, com a beneficiàries de les subvencions per import de 3.000,00 euros i 6.000,00 
euros respectivament. 
 
Atès que l’entitat Associació d’Amics de la Natura de Vacarisses és membre de l’ADF,  per la 
seva condició de soci en virtut de l’establert a l’article 15.1.c) dels Estatuts Socials de l’ADF. 
 
Atès que en data 6 de maig de 2015, l’Associació d’Amics de la Natura de Vacarisses presenta 
escrit, registre d’entrada núm. 001617/2015, sol·licitant que de la quantitat que el Pressupost 
de la Corporació de l’exercici 2015 té consignada a la partida pressupostària 172148004 a nom 
d’aquesta Entitat, sigui destinat l’import de 4.500,00 euros a l’ADF , a l’objecte de coadjuvar en 
les despeses tant directes com indirectes de l’adquisició d’un vehicle contra incendis. 
 
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 15 
de maig de 2015, va dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del 
següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar  inicialment la modificació del Pressupost General de l’exercici 2015, 

en el sentit d’incloure nominativament les següents entitats ciutadanes inscrites 
al Registre d’Entitats de Vacarisses, així com modificar les consignacions 
pressupostàries d’algunes entitats ja previstes , i pels imports que s’hi 
assenyalen 

 
 
BAIXES 
 
 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
33448000 Transferències corrents a Entitats Culturals 2.850,00 € 
172148004 Transferències corrents a  Amics de la Natura de 

Vacarisses 
4.500,00 € 
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ALTES 

 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
33448002 Transf. C. Moto Clàssic Vacarisses 500,00 € 
33448003 Transf. C. Colla de Geganters de Vacarisses 500,00 € 
33448004 Transf. C. Associació Coordinadora d’Entitats de 

Vacarisses per la Baixada de la Vaca 
1.850,00 € 

172148000 Agrupació de Defensa Forestal Vacarisses Rellinars 4.500,00 € 
 
 
TERCER.-  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 crèdits per transferències es considerarà definitivament 
aprovada, amb caràcter automàtic, de no presentar-se reclamacions en el 
termini abans esmentat. 

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

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

 
CINQUÈ.-  Comunicar el present acord als interessats. 
 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alburquerque qui explica que es va aprovar el pressupost sense incloure 
nominativament algunes entitats i per tant ara han de ratificar-ho per ple. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui comenta que els ha cridat l’atenció que es faci això a quatre dies de 
les eleccions i per tant els agradaria un aclariment més extens per poder-ne opinar. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui,  igual que el Sr. Méndez , diu que no entén perquè ho fan 
ara, en campanya electoral, fent pre-campanya electoral... Pregunta si al Moto Clàssic se li han 
de donar ara els diners, si és que abans no se sabia, igual que la Festa de la Vaca que gairebé 
cada any és el mateix. Afegeix que es tracta d’una manca de previsió,  com sempre,  i per tant 
també demana que ho expliquin. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que per no perjudicar cap entitat no hi votaran en contra i per 
tant s’abstindran,  però també volen una explicació més a fons amb arguments i en tot cas una 
disculpa pública per haver badat. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui diu que ,com ja van explicar a la Comissió informativa,  el 
canvi mes important que es fa és de l’Associació d’Amics per la Natura, que son els voluntaris 
de l’ADF de Vacarisses, doncs de la subvenció que reben de 6.000 € , aquest any volen 
comprar un vehicle, però han de fer-ho a nom de l’ADF per tal que les reparacions futures 
d’aquest vehicle les cobreixi la Generalitat, i és per això que es fa el canvi. 
Segueix dient que a partir de les eleccions, tots els plens que s’han de fer fins a la constitució 
del nou ajuntament, son plens de tràmits. Demana perdó perquè per descuit no es van posar  



 4 

nominativament al pressupost aquestes subvencions i hi ha activitats que s’han de fer molt a 
prop de la constitució del nou consistori i la Festa de la Vaca és aquesta setmana mateix. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que accepten l’explicació i que la votaran a favor , doncs no volen 
perjudicar a cap entitat, però han de reconèixer que encara que a d’altres municipis també es 
facin plens extraordinaris , no sona bé.  
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que no hi estan en contra , però s’abstindran perquè s’ha 
fet malament, és la forma, repartir subvencions en un ple extraordinari a tres dies... Afegeix que 
tot això s’hauria d’haver fet abans i que es tracta d’una manca de previsió,  i pel que fa al 
vehicle contra incendis no creu que la necessitat sigui d’ara, li agradaria que li expliquessin 
quants vehicles té l’ADF i si aquest és del tot necessari i perquè es fa precisament ara. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que també li ha sorprès,  doncs s’han fet d’altres plens 
extraordinaris  i això ja es podia haver fet,  i no a quatre dies de les eleccions, doncs això fa mal 
d’ulls, per tant també vol saber des de quan se sap que es comprava aquest vehicle i perquè és 
tant urgent aprovar-ho ara. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada, qui explica que qui decideix son els voluntaris de l’ADF i feia 
temps que en buscaven un  vehicle,  però ara els ha sortit l’ oportunitat de comprar un vehicle 
que ve de França i sembla ser que està molt bé,  i d’aquí ve la necessitat. Explica que es tracta 
d’un cos de voluntaris que lluita per evitar el foc a Vacarisses, i ells mateixos han anat un parell 
de vegades a França a buscar vehicles i diu que el cost que els destina l’ajuntament per la 
feina que fan és molt barat.  
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que estan en plenes eleccions i que si algú es vol deixar enganyar 
ja ho sap. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que explicat d’aquesta manera ho entén perfectament, 
però el problema és que mai els hi expliquen les coses. Afegeix que,  si ell hagués sabut tot 
això d’aquesta oportunitat,  ja no li haguessin preguntat res més. Per acabar diu que ara 
canviarà el sentit del seu vot i hi votarà favorablement. 
 
La Sra. Sánchez diu que ella va ser l’única regidora de l’oposició que va poder assistir a les 
comissions informatives i per tant ratifica que aquesta explicació no la van donar, i que com 
sempre diuen veritats a mitges. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR x x x  x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS      x     
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2.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D’APROVAC IÓ DE LA MINUTA DE 
CONVENI A SUBSCRIURE ENTE EL CONSORCI PER A LA GEST IÓ DE RESIDUS 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES,  PER AL SERVEI 
DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC USAT. 

 
 
Vist que l'Ajuntament de Vacarisses forma part del Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental (en endavant Consorci), constituït el 13 de novembre de 2001. 
 
Atès que d'entre els objectius del Consorci està el de creació, gestió i prestació, de forma 
unificada, dels serveis i activitats d'interès comú en matèria de residus a la comarca. 
 
Atès que en data 16 de desembre de 2008, el Consell Plenari del Consorci va aprovar la 
creació del Servei de Recollida Comarcal d’Oli Domèstic Usat. 
 
Durant l’any 2009 es signà el Conveni de col·laboració entre el Consorci i l’Ajuntament de 
Vacarisses pel Servei de Recollida d’Oli Domèstic Usat. 
 
Atès que la Presidència del Consorci, per decret 9/2015, de data 1 d’abril de 2015, va resoldre 
aprovar el Conveni de Col.laboració amb els ajuntaments de les àrees de referència Est i Oest 
per a la prestació del servei de recollida comarcal d’olis usats,  arran de l’adjudicació del servei 
a les mercantils CIPO,SCCL i Fundació Privada President Amat-FUPAR. 

Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió extraordinària el dia 
15 de maig de 2015, va dictaminar favorablement. 

 

Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent  
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Aprovar la minuta de Conveni de col.laboració a subscriure entre el Consorci 

per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Vacarisses , 
el qual té per objecte establir un vincle de col·laboració entre ambdós per tal 
que aquest darrer continuï adherit al servei de recollida d’oli domèstic usat 
implantat pel primer.  

 
SEGON.-  Comunicar el present acord al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 

Occidental. 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Llorens qui explica que l’1 d’abril , en una reunió de la Comissió 
Executiva  del Consorci de Residus,  els van informar que es va resoldre modificar el conveni 
de col·laboració pel tema de prestació del servei  recollida d’olis usats en el sentit de que havia 
vençut el termini per les  empreses adjudicatàries,  i per tant de la nova licitació , i se li havia 
adjudicat el servei a dues empreses diferents.  
 
Segueix explicant que en el cas del Vallès Occidental l’empresa que s’ha adjudicat el servei és 
Fupar i,  aprofitant que hi havia el ple extraordinari,  s’ha aprofitat per passar-ho per ple per no 
perdre aquest servei,  que es presta aquí a la Fàbrica i a La Font de l’Urpina, o que es 
posposés per més endavant. 
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Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS           
 
 
 
 
1.3.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME DE MODIFICA CIÓ DEL CONTRACTE 

ADMINISTRATIU D’OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE DE  XARXA DE 
CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LA COMA DE 
VACARISSES”  

 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió extraordinària celebrada el 5 de setembre de 
2014, acordà l’adjudicació del  contracte d’obres corresponents al “PROJECTE DE XARXA DE 
CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LA COMA DE VACARISSES” ,  a 
l’empresa GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA),  
pel preu cert de  586.967,62 euros (cinc-cents vuitanta-sis mil nou-cents seixanta-set euros 
amb seixanta-dos cèntims) més IVA (al tipus del 21%)  de 123.263,20 euros (cent vint-i-tres mil 
dos-cents seixanta-tres euros amb vint cèntims), a executar d’acord amb el projecte redactat 
per IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERA,SL, aprovat definitivament el dia 12 de maig 
de 2014.  
 
En data 5 de setembre de 2014 es formalitzà el corresponent contracte administratiu, essent 
signada l’acta de comprovació del replanteig en data el dia 17 de setembre de 2014. 
 
Atès que per la Direcció Facultativa s’ha fet avinent que es fa necessària una modificació del 
projecte, emparant-se amb l’article 107 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), relatiu a les 
modificacions no previstes en la documentació que regeix la licitació, justificant la concurrència 
de circumstàncies assenyalades als apartats a) i b) de l’esmentat article. 
 
Atès que tanmateix la Direcció Facultativa indica que la suspensió temporal parcial o total de 
l’execució de les obres,  que requeriria la tramitació del modificat, ocasionaria greus perjudicis 
per a l’interès públic, ja que afecta a l’acabat de la pavimentació dels carrers d’ús general i 
xarxes de serveis públics tant d’aigua potable com de clavegueram. 
 
Vist que en virtut de l’article  234.4 TRLCSP es pot acordar que continuïn provisionalment les 
obres tal i com estigui previst a la proposta tècnica, sempre que l’import màxim previst no 
superi el 10 per cent del preu primitiu del contracte i existeixi crèdit adequat i suficient per al 
seu finançament, amb una tramitació de l’expedient de modificació que incorpori exclusivament 
les actuacions de proposta tècnica, audiència al contractista, conformitat de l’òrgan de 
contractació i certificat d’existència de crèdit. 
 
Presentada en data 13 de maig de 2015 la proposta tècnica motivada efectuada pel director 
facultatiu de les obra, on figura la descripció bàsica de les obres a realitzar així com l’import de 
la modificació quantificat en 70.286,94 euros (58.088,38 euros de preu net, més 12.198,56 
euros d’IVA) que suposa un increment de 9,89% respecte el preu primitiu del contracte. 
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Atès que la quantitat estimada per la modificació no supera el percentatge previst a l’article 
234.4 TRLCSP i ha estat emès certificat per la interventora accidental, en data 13 de maig de 
2015,  sobre l’existència de crèdit a la partida pressupostària  programa 151 concepte 601 del 
Pressupost de 2015. 
 
Vist que seran obligatòries pel contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin 
de conformitat amb l’establert a l’article 219, és a dir per raons d’interès públic,  i en el títol V 
del llibre I del TRLCSP, segons preveu l’article 234.1 de l’expressat text legal. 
 
Atès que en data 13 de maig de 2015 ha estat donada audiència al contractista, conforme 
preveuen els articles 234.4 i 211.1 del  TRLCSP, qui ha manifestat avinença a la modificació 
del contracte en els termes continguts a la  proposta tècnica. 
 
Atès que la Direcció Facultativa , en aplicació de l’article 162.2 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions 
públiques,  relatiu al reajustament de termini d’execució per modificacions, a la proposta tècnica 
especifica la repercussió sobre el termini d’execució, determinant que set setmanes són 
necessàries per l’execució dels treballs definits al document, més una setmana per repassos i 
recepció final,  fixant com a data de finalització del termini total del contracte el 26 de juny de 
2015. 
 
Vist que l’article 99.3 del TRLCSP regula que quan , com a conseqüència d’una modificació de 
contracte, experimenti variació del preu d’aquest, haurà d’ajustar-se la garantia per tal que 
guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat. 
 
Atès que en aplicació allò disposat al punt 2 la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i els 
articles 52.2.n i 274.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple és l’òrgan competent. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió extraordinària el dia 
15 de maig de 2015, va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Donar conformitat a la modificació del contracte d’obres corresponents al 

“PROJECTE DE XARXA DE CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE A LA COMA DE VACARISSES” , adjudicat a l’empresa GESTIÓN 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA), 
d’acord amb el termes continguts a la proposta tècnica presentada per la 
Direcció Facultativa en data 13 de maig de 2015, quantificada en 70.286,94 
euros (58.088,38 euros de preu net, més 12.198,56 euros d’IVA) que suposa un 
increment de 9,89% respecte el preu primitiu del contracte. 

 
SEGON.-  Establir com a termini contractual de finalització de les obres el 26 de juny de 

2015. 
 
TERCER.-  Publicar el present acord al perfil de contractant de la pàgina Web de 

l’Ajuntament, indicant el termini en què ha de procedir-se a la formalització de la 
corresponent modificació de contracte. 

 
QUART.-   Comunicar aquest acord al contractista per tal que dins del termini de 15 dies 

hàbils següent a l’endemà de la notificació del present acord, concorri  
formalitzar la modificació del contracte, prèvia constitució, dins del mateix 
termini,  de la garantia per import de 2.904,42 euros. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que ,tal com van comentar a la comissió informativa, a 
les obres de La Coma han sortit obres no previstes al projecte per un import de 70.000 €, i per 
tant cal modificar el projecte per poder-les encabir. Afegeix que l’empresa hi està d’acord i que 
aquestes obres no suposaran un augment del cost pels veïns. Per acabar diu que això no atura 
les obres,  però que modifica el calendari d’acabament pel 16 de juny o,  com a molt,  abans de 
Sant Joan.  
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que aquest acord és més contundent,  doncs es tracta d’un dels 
projectes clau de la legislatura,  i que s’hagi d’endarrerir i a més surti més car,  és lamentable. 
Segueix dient que ell ha estat a les obres i ha de dir que ha vist coses que no li han agradat 
com es feien, i tampoc li agrada com ha anat el tema,  i que es perllongui en el temps no 
agradarà als veïns , encara que sigui per raons alienes a la voluntat de l’ajuntament. Afegeix 
que,  aquestes situacions,  s’haurien d’explicar millor als veïns,  i per tant demana si ho tenen 
previst. 
 
Essent les 14 hores i 20 minuts s’incorpora a la sessió plenària el Sr. Reollo. 
 
El Sr. Alcalde respon que els representants dels veïns ja saben com està la situació. 
 
El Sr. Méndez diu que li sembla be que ho sàpiguen els representants, però que a partir de la 
setmana vinent,  que hauran passat les eleccions,  estaria bé que es reunís amb els veïns i els 
ho expliqués. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui, adreçant-se al Sr. Alcalde, li demana saber qui ho pagarà 
això, doncs això de que no ho paguen els veïns està clar que sigui d’un lloc o d’un altre ho 
paguen els veïns, doncs no ho pagarà ell de la seva butxaca. Afegeix que li agradaria saber 
quin percentatge representa de l’obra i li diu que no li sembla bé que en altres moments les 
explicacions es facin al Casal amb una presentació power point i ara, d’amagatotis , en un ple 
extraordinari. Segueix dient que ell ha parlat amb alguns veïns de la Coma,  que no en tenien ni 
idea de la situació, i per tant si hi ha hagut alguna errada li agradaria que els ho detallessin. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui vol demanar a tots els presents que de cara a la nova legislatura 
tinguin més dignitat a l’hora de convocar els plens extraordinaris, hi han batallat tota la 
legislatura, perquè a aquesta hora molts estan treballant i algun dia s’estibaran per la carretera. 
Per altra banda, adreçant-se al Sr. Alcalde, diu que els estranya que durant els 4 anys ha estat 
el cavall de batalla amb el tema de Torreblanca II amb totes les incidències, ajudant a tothom i 
acabant bé l’obra , i ara es troben que amb aquesta obra relativament petita també han sortit 
coses malament, doncs tothom té bona fe a l’hora de fer les coses,  però a vegades no surten 
com els agradaria. Afegeix que ell també té amistats a la Coma que no se n’havien assabentat i 
que, evidentment que no afecta directament als veïns de la Coma p, erò si indirectament a tots 
els veïns del municipi. Per acabar diu que ara, en època electoral ,amb els nervis a flor de pell, 
es poden dir moltes coses,  però recomana que els membres de l’oposició que continuïn 
esbrinin el perquè d’aquesta desviació de 70.000 euros. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui comparteix l’opinió del Sr.Reollo, doncs en totes les obres 
hi ha imprevistos, incidències, oblits, errors de projecte i per tant no té cap crítica a fer en 
aquest sentit, però el que té clar és que aquests 70.000 € van a cost de projecte, no es pot dir 
que això no ho pagaran els veïns, s’han de dir les coses com son, i el Sr. Alcalde els va dir a la 
comissió informativa que això no suposaria sobrecost en el preu pactat, cosa que no pot 
assegurar-la ni ell ni ningú, doncs les obres son molt dinàmiques i fa la pregunta, en general, 
de  qui pot garantir que aquestes modificacions no portin altres problemes amb sobrecostos 
que facin haver d’utilitzar l’import reservat per imprevistos. Per tant, diu que no es pot enganyar 
a la gent. Afegeix que ja entenen que a 4 dies de les eleccions ho facin d’amagatotis i no ho 
hagin explicat als veïns, el que genera suspicàcies, mal humor, preocupació...a més no es 
poden fer aquestes afirmacions categòriques de que no costarà ni un cèntim més als veïns, 
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doncs això no es pot assegurar per ningú. Afegeix que haurien d’explicar què pot passar, quins 
son els escenaris possibles i com es preveu tancar l’obra. 
 
Intervé el Sr. Alcalde qui comenta que hauria de començar explicant tos els canvis que ha 
donat la llei de contractes i com funcionen aquests, però això seria fer pedagogia i no és feina 
seva, doncs ells haurien de saber que un projecte no es pot modificar. Explica que en aquest 
projecte hi ha uns 90.000 € d’obres de difícil determinació més uns 50.000 € de la baixa , hi ha 
uns 140.000 € previstos per a no afectar als veïns. 
Segueix dient que, de totes les obres que ha fet el seu equip de govern des de l’any 1991, els 
veïns en cap cas han hagut de pagar més diners del preu acordat. Afegeix que a les anteriors 
obres van parlar de preus contradictoris de fins a 800.000 €,  i ells això no ho fan. Diu que les 
obres de La Coma van continuant i si hi ha preus nous o unitats noves s’ha de fer un projecte, 
doncs en aquest diu que no pot haver-hi cap modificació, però n’ hi ha hagut una de modificació 
d’un 8 % que és assumible, a més el que diu la llei és que s’ha de donar audiència als 
propietaris i, si l’empresa accepta la baixa amb els preus que posen els tècnics és lícit, i és com 
s’ha de fer, i no anar posant preus contradictoris  com es va fer en el seu moment, que és una 
il·legalitat. Afegeix que al plec de clàusules deia que no es permetia cap modificació, excepte 
que sobrevingui alguna cosa, com per exemple han necessitat entrar a una finca privada 
,doncs han demanat coses que no estaven contemplades al projecte i els tècnics ho accepten, 
però el que s’ha de fer és contemplar-ho i si cal passar-ho per ple es passa, tant si hi ha 
eleccions com si no. Explica que un cop per setmana el regidor d’obres i Serveis i ell fan visita 
d’obra amb el representant dels veïns, i tot el que es parla els veïns ho saben perquè hi tenen 
el representant, no s’amaguen de res. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui adreçant-se al Sr. Alcalde diu que se’l creu quan diu que no 
hi haurà més cost pels veïns, almenys directament, però indirectament el cost és de tots. 
 
El Sr. Alcalde respon afirmativament i explica que dins del projecte hi ha obres de difícil 
determinació, per tant hi ha un tant per cent de marge, que son aquests 95.000 € que deia 
abans, dels quals se n’agafaran els 70.000 € que necessiten i per això no s’augmenta el 
pressupost. 
 
El Sr. Méndez respon que ja ho entén. 
 
Intervé el Sr. Secretari qui demana si li permeten que expliqui com s’està fent, doncs creu que 
algú es pot estar fent una idea equivocada. Explica que al projecte de reparcel.lació hi havia 
una borsa per imprevistos, de la que no s’havia gastat pràcticament res, i per això aquests 
70.000 € hi tenen cabuda. Afegeix que aquesta borsa va servir de base per lligar les quotes del 
veïns i dir-los el que haurien de pagar, i per tant, si s’esgota aquesta borsa no s’ha de demanar 
més diners als veïns dels que es van acordar en un principi, però si que ho pagaran els veïns 
de La Coma. 
 
El Sr. Méndez diu que ell ja ho havia entès així. 
 
El Sr. Secretari diu que com que s’estava dient que potser ho pagaven tots els veïns de 
Vacarisses, per això ha volgut aclarir-ho. 
 
El Sr. Méndez segueix dient que pel que fa a la reunió amb els veïns creuen que sí que seria 
necessària, sobretot pel fet de que es puguin allargar les obres, els veïns ho agrairien molt 
doncs estarien més tranquils, per acabar diu que pel seu partit les formes son molt importants i 
que els veïns disposin de la informació els sembla evidentment molt important. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui adreçant-se al Sr. Secretari diu que li agraeix molt les 
explicacions tot i que ell no les hi ha demanat. 
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El Sr. Secretari li respon que ell pot intervenir amb el permís de l’alcalde per fer aclariments, 
doncs li ha semblat que hi havia contradiccions. 
 
El Sr. Masana li diu que creu que ja havia quedat prou clar i per tant no calia que repetís el que 
ell havia dit de que ho pagarien tots els veïns. 
 
El Sr. Secretari respon que no ho ha dit amb mala intenció i si l’ha molestat li demana perdó. 
 
El Sr. Masana li accepta les disculpes i segueix la seva intervenció demanant què passarà si 
surt alguna cosa més. 
 
El Sr. Alcalde li respon que quan tanquin l’obra ja li dirà. 
 
El Sr. Masana li diu que això serà en el cas de que la tanqui ell, i que poden sortir més coses. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la controlen bastant l’obra a diferència del que es feia abans. 
 
El Sr. Masana diu que un cop més tira enrere i que ell també podria parlar de la desviació de 
800.000 € de les obres del Castell, entre d’altres coses. 
  
El Sr. Alcalde li respon que en convenis 3.000.000 €. 
 
Torna a intervenir el Sr. Masana qui diu que, tot i que van dir que no en parlarien més de les 
obres de Torreblanca , tot sovint ho van traient, en canvi ell no n’ha parlat més. 
 
El Sr. Alcalde li diu que ell n’és tant responsable com el partit socialista. 
 
El Sr. Masana li respon que ell també és responsable de moltes altres coses a l’ajuntament. 
Segueix dient que entén que estiguin nerviosos perquè a ells els hi va la feina, però com 
sempre el Sr. Alcalde s’extralimita en les seves explicacions, ell només ha demanat quin 
percentatge de l’obra representa, si pot sortir alguna altre cosa i perquè no informa als veïns. 
Segueix dient que li ha respost que no informa als veïns perquè l’oposició no li digui que està 
fent electoralisme, però ell creu que fer-ho d’aquesta manera sí que és fer electoralisme.  
 
Pren la paraula el Sr. Reollo qui adreçant-se al Sr. Masana li explica que la paraula Secretari ve 
de la persona que manté el secret...... 
 
El Sr. Alcalde interromp al Sr. Reollo dient-li que no toca fer aquest comentari i que s’ha de 
limitar a respondre la pregunta. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui, adreçant-se al Sr. Alcalde li diu que lamenta molt que quan no li 
agraden els temes, tenint la potestat de dirigir el ple, no deixi parlar als demés, i en canvi quan 
ell vol treure coses que no venen a cas, com fa un moment que parlaven de la Coma i ell ha 
tornat a treure el tema de Torreblanca II , si que ho fa.  
Segueix dient que a la seva anterior intervenció ja ha deixat clar que no qüestionava la legalitat 
i creu que s’ha entès el que ella ha dit, de que aquesta modificació la pagaven els veïns 
evidentment perquè és un cost que va inclòs en les obres, i que ella només ha preguntat si 
podia assegurar que no hi hauria cap més problema a l’obra que garantís tancar-la amb aquest 
preu, cosa que quedant un mes d’obra no pot assegurar ningú, per tant cal dir les coses clares. 
Per altra banda diu que l’equip de govern no accepten mai la crítica i, el Sr. Alcalde en 
particular, encara menys, per això la crítica que pugui fer l’oposició sempre es converteix en un 
atac, per tant li demana que deixi d’atacar i que contesti amb arguments i faci d’Alcalde.  
Per acabar diu que si com ha dit l’alcalde públicament, el seu govern va cometre una il·legalitat 
i per tant n’és coneixedor , si no fa la denúncia està prevaricant. 
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El Sr. Alcalde li respon que ja coneixen les seves amenaces des de l’inici de la legislatura, però 
que ella s’ha aixecat del ple quan li ha convingut perquè es parlava de Torreblanca II sense 
tenir cap mirament amb els veïns i ara parla de transparència, quan a l’anterior mandat es va 
fer el que es va voler i encara no ho han reconegut.  
Segueix dient que en una obra poden sortir problemes, però l’empresa està obligada a fer-ho 
fins un 10%. En el cas de la Coma una part important de les modificacions fan referència a la 
capa de rodadura,  doncs els veïns  volen que s’asfalti més. Segueix explicant que a ells potser 
els interessaria que fos un 12 o 13% més, però l’empresa hi perdria molts diners, per això 
l’administració pot pujar com a màxim un 10%.  
Torna a fer referència als preus contradictoris que es feien abans per 700.000 €, doncs es va 
posar a 60 €/m2 quan no hi havia ni un estat d’amidaments, es normal que els veïns en 
sortissin escaldats igual que l’ajuntament, per tant ara no poden donar lliçons, ni fer tota la 
demagògia que estan fent per aquest ple a les xarxes, al carrer i als diaris. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui demana al Sr. Alcalde que no generalitzi. 
 
El Sr. Alcalde respon que no es referia a ell ,però que hi ha gent que està generalitzant ,doncs 
a ell li han preguntat veïns de la Coma què és el que passa. 
 
La Sra. Sánchez li diu que això li passa per no donar explicacions als veïns. 
 
El Sr. Alcalde diu que ell té una credibilitat que s’ha demostrat durant molts anys en projectes 
d’urbanització,  i ja li hagués agradat explicar als veïns que s’havia arribat a aquests acords que 
son bons per tots. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR          x  x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS  x  x  x  x     
 
 
 
  
 
 
Essent les 14 hores i 45 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 
 
 
 
 


