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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'  AJUNTAMENT EL DIA 26 DE 
MARÇ DE 2009  

 
Vacarisses, 26 de març de 2009,  essent les vint 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 
                                                                        
L’alcalde : Carles Canongia i Gerona 
 
Regidors/es: 
 
1ª  tinent d'alcalde  : Laura Sànchez i López 
2n tinent d'alcalde                         : Antoni Masana i Ubach 
3ª  tinent d’alcalde : Maite Romàn i Alonso 
Mariana Ríos López 
Víctor Suáñez i Aisa 
Meritxell Ricart i Miró 
Josep M Gibert i Castellet 
Anna Singla i Sangrà 
Salvador Martín i Martín 
Sergi Juzgado i Casas 
Pilar Valdelvira i Barahona 
Josep M Córcoles i Pàmies 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l’acte. 
 
 
O R D R E     D E L      D I A 
 
 
I.-    PART RESOLUTÒRIA 
 
1.-  APROVACIÓ DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA C ELEBRADA EL DIA 26 DE 

FEBRER DE 2009 . 

Sotmés a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 

 

2.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA D’APROVACIÓ D E LES BASES 
REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE L’AJU NTAMENT DE 
VACARISSES. 

El procediment ordinari de concessió de subvencions serà en règim de concurrència 
competitiva, tal i com preveu l’article 22.1 de la  Llei  38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i l’ article  55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2008 
va aprovar l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vacarisses ,  publicant 
l’acord al Butlletí Oficial de la Província núm. 191 de data 9.08.2008, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5195, de data 14.08.2008 ,   al diari Avui de data del 16.09.2008 
i al tauler d’anuncis de la Corporació , havent esdevingut aprovada definitivament, amb caràcter 
automàtic, després d’haver transcorregut el període preceptiu d’informació pública sense que 
s’hagi presentat cap al·legació, reclamació  o suggeriment , essent publicat l’acord d’aprovació 
definitiva així com el text íntegre del dit Reglament al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 
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de data 29 de maig de 2008. 
 

L’article 26.1 de l’Ordenança general de subvencions, estableix que per a totes les subvencions 
que s’hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s’hauran d’aprovar les 
corresponents Bases específiques, que s’aprovaran conjuntament o prèviament a la 
convocatòria. En el mateix sentit s’expressa l’article 124.1 del Decret 179/1995 , de13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals . 
 
El procediment a seguir per a l’aprovació de les bases se subjectarà a l’establert a l’article 
124.2 del  Decret 179/1995. 
 
Redactades les Bases reguladores de l’atorgament de les subvencions de l’Ajuntament de 
Vacarisses, el contingut de les quals s’ajusta a l’establert als article 124.1 124.3 del Decret 
179/1995 i article 26.4 de l’Ordenança general de subvencions. 
 
El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases , tal i com 
preceptuen els articles   26.2 de l’Ordenança general de subvencions,  i article 124.3 del Decret 
179/1995. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
març de 2009 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció del 
següent  
 

A C O R D 
 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions de 
l’Ajuntament de Vacarisses, les qual inclouen les clàusules particulars reguladores 
de l’atorgament de subvencions a l’Àrea de Servei a les Persones. 

 
SEGON.-  Sotmetre-les a informació pública, mitjançant anunci que doni notícia de l’acord i el 

contingut íntegre de les Bases, al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament i a la pàgina Web de l’Ajuntament, pel termini de vint dies hàbils. 
Trancorregut aquest termini sense que es presenti cap al.legació o reclamació, 
esdevindran aprovades definitivament amb caràcter automàtic. 

 
TERCER.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una referència de l’anunci del 

BOP. 

 

Intervé el senyor alcalde qui proposa tractar simultàniament aquesta proposta i la següent, ja 
que tracten del mateix assumpte, i després fer la votació per separat. 

 

Pren la paraula la senyora Rios qui explica que el juliol passat aquest consistori va aprovar la 
ordenança general de subvencions de l’ajuntament, iniciant un procés de regulació en aquest 
àmbit. Diu que la ordenança contempla dues vies d’atorgament de subvencions: una per 
concurrència competitiva i una altre d’atorgament directe mitjançant convenis. En cas de 
convenis la ordenança contempla la prèvia modificació de crèdits per donar el finançament 
necessari. Per tant diu que hem de sotmetre a votació l’ ordenança d’atorgament de 
subvencions mitjançant concurrència competitiva, la qual contempla les clàusules reguladores 
de l’atorgament de subvencions de l’àrea de serveis a les persones. Comenta que al punt 
quatre es relacionen les entitats que reben les subvencions nominativament juntament amb al 
seu import. 

Intervé la senyora Ricart qui explica que des de la regidoria de participació han estat fent una 
sèrie de reunions amb  les associacions de veïns per tal de recollir les demandes i les 
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valoracions respecte com havia anat l’any passat. A partir d’aquestes demandes i valoracions 
hem fet les bases per aquest any. Comenta que una de les diferencies és que enguany hi 
haurà tres blocs, es podran presentar per tres convocatòries diferents: una per festa major, una 
altre per activitats durant l’any i l’altre per locals o compra de materials. Diu que una altra 
novetat a destacar és que pel fet de presentar una demanda d’una associació per fer festa 
major ja disposarà de 1.500 €, quantitat que pujarà més segons el projecte que es presenti. 
Comenta que amb aquestes reunions s’han volgut resoldre els problemes que van haver-hi 
l’any passat i espera que any rere any es millori en tot el que sigui possible. 

 

Pren la paraula el senyor Masana qui explica que des de l’àrea de cultura també s’han 
convocat les entitats i s’ha parlat sobre aquest tema. Diu que s’han mantingut els barems de 
l’any passat i que totes les entitats aniran per concurrència pública a excepció del Butlletí de 
Vacarisses, ja que s’ha considerat que per les seves característiques s’havia de fer un conveni 
a part. Diu que creu que aquesta es la millor forma de repartir els diners entre les entitats, amb 
concurrència pública i presentació de projectes, els quals es valoraran i en funció del seu 
contingut obtindran més o menys import de subvenció. 

 

Intervé el senyor Córcoles qui diu que troba a faltar moltes partides, com les de les 
associacions de veïns. Comenta que tal i com va dir a la comissió informativa està d’acord en 
que es reguli el procediment però no està d’acord en que no estigui tot complert, ja que es 
varen demanar unes dades i aquestes no es van donar, ni per aquest motiu s’abstindrà a la 
votació. 

 

Pren la paraula el senyor Gibert qui diu que es donen subvencions directes a les entitats que es 
relacionen i no hi figuren algunes entitats culturals, per la qual cosa no entenen el per què s’ha 
fet així. Comenta que hi figura una entitat nova, Fum-Fum, que rep la subvenció directament i 
no entén com a una entitat que acaba de néixer ja se’ls hi dona una subvenció directament ja 
que hi ha entitats al poble que hi porten aquí 20 anys i no reben la subvenció d’aquesta forma. 
Diu que està d’acord en que el tema s’havia d’arreglar i regular, però veu algunes entitats que 
tenen una subvenció bastant desmesurada. Diu que tot i l’esmentat votaran a favor de la 
proposta. 

 

Intervé de nou la senyora Rios qui explica que la ordenança que es va aprovar l’any passat 
contempla l’atorgament de les subvencions mitjançant conveni, directament, o mitjançant 
concurrència competitiva, i cada regidoria ha tingut els seus motius per considerar quines 
entitats havien de rebre la subvenció per conveni o per concurrència competitiva. Diu que a 
l’àrea d’esports ha decidit fer-ho mitjançant convenis per que considera que son entitats molt 
diferenciades entre elles i tenen un objectiu concret.  

 

Intervé la senyora Ricart qui en relació a la pregunta efectuada pel senyor Córcoles diu que els 
imports que obtindran les associacions de veïns encara no hi consten per que encara no s’ha 
fet el procés i no s’han presentat els projectes. Diu que avui estem aprovant les bases i un cop 
feta la convocatòria s’han de presentar els projectes i fer la valoració dels mateixos per decidir 
quina quantitat tindran. 

 

El senyor Masana intervé per explicar que a l’àrea de cultura passa exactament el mateix i les 
entitats han d’anar a la concurrència competitiva. Comenta que a la proposta només figuren les 
entitats que hi van per conveni, és a dir, el Butlletí de Vacarisses. 
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Intervé la senyora Roman qui diu que tal i com es va explicar a la comissió informativa es dona 
la subvenció directament a l’associació de dones mitjançant conveni, com cada any. Pel que fa 
a la nova entitat a la qual s’ha fet referència diu que s’ha signat un conveni i se’ls ha atorgat 
una subvenció mitjançant el 0’7%, ja que tot i ser una entitat esportiva no te finalitat  lucrativa i 
un dels seus objectius, segons els seus estatuts, es baixar al tercer mon i portar ajuts 
alimentaris, medicinals, roba, etc. Diu que es nova,  com totes les entitats ho han estat quan 
començaven.   

   

El senyor Córcoles diu que entén les explicacions sobre que no es conegui encara l’import que 
es donarà a cada associació, però entén que aquí hauria de figurar la quantitat global. 

 

Pren la paraula la senyora Rios qui explica que a les bases de les subvencions que s’han 
entregat amb la convocatòria hi figura l’import total destinat per cada regidoria a repartir entre 
els beneficiaris. Diu que hi ha una quantitat global destinada a cada lot, i que en el moment en 
que les subvencions es concedeixin s’haurà de tornar a fer una altra  modificació de crèdits pel 
ple. 

 

Sotmès a votació s’aprova amb l’abstenció del senyor Córcoles i el vot favorable de la resta de 
regidors. 

    

3.-  PROPOSTA DE LA REGIDORA D’HISENDA PER L’APROVA CIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS I DE MODIFICACIÓ DE LES 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el  29 de gener de 2009 va 
aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2009, així com les seves 
bases d’execució, el qual va esdevenir aprovat definitivament amb caràcter automàtic  en data 
26 de febrer de 2009, desprès d’haver transcorregut el període d’informació pública sense que 
es presentés 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 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 la concurrència competitiva ni la publicitat, quan estiguin consignades 
nominativament en el Pressupost general inicial de l’Ajuntament o en modificacions de crèdits 
aprovades pel Ple.  
 
Vist que l’article 125.2 a) del Decret 179/95 pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, preveu que les subvencions poden atorgar-se directament quan 
estiguin previstes singularment en el pressupost de l’ens. 
 
Vist que 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 que figuren inscrites al Registre d’Entitats :  
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Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
Associació de dones de Vacarisses 
AMPA CEIP Font de l’Orpina 
AMPA CEIP Pau Casals 
Butlletí de Vacarisses  
Club Futbol Sala Can Serra 
Club Esportiu JA-51 de Vacarisses 
Club petanca de Vacarisses 
Club Korfbal Vacarisses 
Fum Fum (07) 
Club Esportiu  
Associació Defensa Forestal Vacarisses-Rellinars 
Consell Comarcal - Camins 
Associació Entorns de Montserrat 
Associació de Comerciants de Vacarisses 

 
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 10è de les bases d’execució  del pressupost que fa referència a transferències 
de crèdit, en el punt 3 regula que l’aprovació de les transferències que afecten a partides del 
mateix grup de funció o entre partides del capítol 1, és competència de l’Alcalde si es refereixen 
al pressupost de l’Ajuntament, qui mitjançant Decret núm.57/2007.,de data 25 de juny de 2007, 
atribueix la competència a la Regidora d’Hisenda. 
 
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 16 de març de 2009 va 
dictaminar favorablement,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció dels següent 
 
 

ACORD 
 
 
PRIMER.-    Aprovar inicialment la modificació de crèdits per transferència de crèdits. 
 
 
BAIXES 
 
 
PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
223-489 Altres Transferències 10.400,00 
322-226 Altres Activitats 1.200,00 
324-489 Altres Transferències 1.768,00 
422-489 Altres Transferències 14.661,94 
451-489 Altres Transferències 3.496,40 
452-489 Altres Transferències 32.000,00 
533-489 Altres Transferències 18.000,68 
 TOTAL       81.527,02 
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ALTES 

 
 

PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
 
223-489 Transferències corrents a Protecció Civil 10.400,00 
322-489 Transferències corrents a Associació Comerciants 1.200,00 
324-489 Associació de dones de Vacarisses 1.768,00 
422-489 AMPA CEIP Font de l’Orpina 6.577,24 
422-489 AMPA CEIP Pau Casals 8.084,70 
451-489 Transferències Corrents Butlletí de Vacarisses  3.496,40 
452-489 Club Futbol Sala Can Serra 2.200,00 
452-489 Club Esportiu JA-51 de Vacarisses 1.500,00 
452-489 Club petanca de Vacarisses 2.600,00 
452-489 Club Korfbal Vacarisses 3.200,00 
452-489 Fum Fum (07) 1.500,00 
452-489 Club Esportiu  21.000,00 
533-489 Transferència Corrent a l’Associació Defensa Forestal 14.244,00 
533-489 Transferència Corrent al Consell Comarcal - Camins 3.456,68 
533-489 Transferència Corrent a Associació Entorns de 

Montserrat 
300,00 

 TOTAL 81.527,02  
 
 
 
 
 

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de  les bases d’execució del pressupost de 
l’exercici 2009 incorporant l’Annex 1, comprensiu de la relació nominativa de les 
entitats ciutadanes inscrites al registre d’entitats municipals que són beneficiaries de 
subvenció. 

 
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.  Tant la Modificació de crèdits 
per transferències com la modificació de les Bases d’execució del Pressupost es 
consideraran definitivament aprovades, 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. 

 
Sotmès a votació s’aprova amb l’abstenció del senyor Córcoles i el vot a favor de la resta de 
regidors.  
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4.-   PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA CONTRACTACIÓ D’ UNA OPERACIÓ DE 
PRÉSTEC A LLARG TERMINI.  

 

Atès que el 27 de febrer del 2009 ha quedat definitivament aprovat el Pressupost General de 
l’Ajuntament pel present exercici econòmic, en caràcter automàtic per no haver-se presentat cap 
reclamació contra el pressupost durant el període d’informació pública. 
 
Que en l’informe sobre el projecte del pressupost per a l’exercici 2009 ja es feia constar com a 
inversió l’aportació municipal a les obres de Projecte d’Urbanització de Torreblanca II  i el seu 
finançament mitjançant noves operacions de crèdit. 
 
Que segons l’informe de l’interventor per l’expedient del pressupost deixa constància de 
l’incompliment de l’estabilitat segons establert en l’article 19 de la Llei 15/2006, de 26/05, General 
d’estabilitat Pressupostària (LEP), i de l’obligat compliment de realitzar un Pla Econòmic financer 
de Reequilibri per un període de 3 anys, segons l’article 22.1 de la mateixa LEP. 
 
Atès que en data 22 de gener de 2009 es va enviar una sol·licitud d’oferta de préstec de 
3.000.000,00 Euros a 20 anys, al tipus d’interès variable amb referència a EURIBOR i només 
deixant com a variable el diferencial,  a diverses Entitats Financeres. 
  
Vistes i estudiades detingudament cadascuna de les ofertes presentades per les  diverses entitats 
bancàries en resposta a la sol·licitud d’oferta de préstec. 
 
Atès que  la operació de crèdit es destina a despeses d’inversió; en conseqüència, l’Ajuntament 
podrà recórrer al crèdit públic/privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves formes, inclosa 
l’emissió pública de deute, d’acord amb l’article 49.1 del  Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL). 
 
Atès el que disposa l’article 52.2 del TRLRHL la competència per l’aprovació d’aquesta 
operació correspon al ple de l’Entitat per superar el 10% dels recursos amb caràcter ordinari 
previstos en el pressupost. 
 
Atès que segons l’article 50 del TRLRHL s’ha previst la operació de crèdit a llarg termini en el 
pressupost de l’exercici 2009. 
 
Vist el que disposa l’article 4 de l’ordre del Departament d‘Economia i Finances 138/2007 de 27 
d’abril 2007 ,sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, l’Ajuntament 
haurà de comunicar la operació de crèdit, en un termini màxim de deu dies des del mes 
següent al de la formalització de la operació, doncs no està subjecte a autorització per no 
trobar-se en els supòsits que marca l’article 3 de la mateixa ordre.  
 
Vist l’ informe emès  pel Secretari –Interventor relatiu a la legalitat de l’ operació a concertar. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida en sessió ordinària el dia 16 de març 
de 2009, va dictaminar favorablement. 
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Al Ple de la Corporació proposo  l' adopció del següent  
 
 

A C O R D 
 

                                                                                   
PRIMER.- Concertar una operació de préstec per import de 3.000.000,00.-€ amb l’Entitat 

Financera del Banc de Crèdit Local amb les següents condicions : 
 
        

         Import     :     3.000.000,00 Euros                           
         Termini   :    17 anys inclòs     
         Interès    :                                          Euribor trimestral + 1,70 %.      
         Comissió  d’obertura :   0,15%                  
         Resta Comissions.  Exempt 

 
SEGON .-   Aprovar el  text  del contracte, obrant  a  l 'expedient.  
 
TERCER.- Trametre la informació preceptiva al Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat, en el termini del primers deu dies del mes següent al de la formalització del 
contracte d’ acord amb el previst a l’ art.4 de l’ordre del Departament d‘Economia i 
Finances 138/2007 de 27 d’abril 2007 ,sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.    

 
QUART.-  Facultar I’I.ltre ,senyor alcalde per les signatures dels contractes i de quants documents 

calgui per l' efectivitat dels presents acords , previ acompliment dels requisits i tràmits 
esmentats en els apartats anteriors.       

 
 
 
Pren la paraula la senyora Rios qui explica que s’ha iniciat l’expedient de contractació de les 
obres d’urbanització de Torreblanca II,  i part de l’aportació municipal a l’obra es farà mitjançant 
un crèdit de 3 milions d’euros amb el Banc de Crèdit Local, amb les condicions que hi figuren a 
la part expositiva de la proposta. 
 
Intervé el senyor Córcoles qui diu que centrant-se únicament en aquest punt de l’ordre del dia, i 
no en els següents, que també fan referència a les obres d’urbanització de Torreblanca II, 
votarà en contra de la proposta ja que creu que no és ni el moment, ni la xifra ni el plaç pel que 
es demana aquest crèdit. Comenta que les raons les explicarà als següents punts de l’ordre del 
día esmentats. 
 
Pren la paraula el senyor Gibert qui demana que tant aquest punt com els dos següents, que 
afecten a les obres d’urbanització de Torreblanca II, quedin sobre la taula ja que pensa que no 
s’ha fet bé i es un mal moment. Diu que es conscient de que les obres s’han de fer però no de 
la manera i amb l’estil que s’ha fet. Demana quedin sobre la taula fins que s’hagi dialogat amb 
els veïns, que son la part principal i mes afectada i que ha de pagar el 90 % del cost de les 
obres. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el vot en contra dels regidors dels grups municipals CIU i UIPV, 
i el vot a favor de la restat de regidors. 
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5-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE  L’APLICACIÓ DE 
QUOTES URBANÍSTIQUES PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRE S 
CORRESPONENTS AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR  TORREBLANCA 
II DE VACARISSES I DEL CALENDARI QUE REGIRÀ PER LA SEVA LIQUIDACIÓ I 
APROVACIÓ DE DESPESA PLURIANUAL DE L’APORTACIÓ MUNI CIPAL PER AL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES. 

 

El  Projecte d’Urbanització del sector TORREBLANCA II de Vacarisses,  redactat  per 
URBANOYDE,SL  fou aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió 
ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2008, amb un pressupost per al coneixement de 
l’administració de 16.602.191,22   euros (inclou  pressupost d’execució per contracta de 
15.142.449,13  euros, obres de difícil determinació de 757.122,46  , expropiacions i servituds 
19.118,91   euros, honoraris tècnics del projecte i direcció obra 665.829,87   i treballs topogràfics i 
geotècnics 17.670,85 euros. 
 
La  Comissió de Govern de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 20 de 
setembre de 1999 va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació de Torreblanca II. 
Aquesta reparcel·lació tenia per objecte repartir equitativament els beneficis i les càrregues 
derivades de l’ordenació urbanística.  El compte de liquidació , pel fet que han transcorregut  
deu anys , ha quedat obsolet, raó per la qual s’ha d’actualitzar i modificar per tant l’import que 
inicialment es pren com a base per a l’aprovació de les liquidacions de les quotes 
d’urbanització, ja que a més s’ha de tenir en compte tant l’aportació municipal per l’execució de 
les obres com els imports de subvencions per diferents conceptes del projecte. Considerant 
l’anterior es repercutiran als propietaris (incloent les despeses de les parcel·les municipals) en 
concepte de despeses d'urbanització, 12.284.902,06 euros. 
 
Atès que l’aportació de l’Ajuntament de Vacarisses a les obres d’Urbanització de Torreblanca II 
es de 3.364.989,12 euros, i el seu finançament s’obté per l’aprovació en la present data de la 
contractació d’un préstec al Banc de Crèdit Local per import de 3.000.000,00 euros, i la resta 
de finançament de 364.989,12 euros, s’ha sol·licitat a Diputació de Barcelona mitjançant el 
programa de Crèdit Local i la Caixa de Crèdit, restant pendent de la seva aprovació.  
 
Atès que els arts. 79 a 88 del R.D. 500/90, de 24/04 (B.O.E. del 27), regulen que la realització de 
la despesa que s’estén a exercicis posteriors a aquell en el qual s’autoritzen passaran a tenir la 
consideració de despeses plurianuals, essent en aquest cas el Ple de la Corporació l’òrgan 
competent per a la seva aprovació, en virtut del que disposa l’article 52.2.n del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril ,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local. 
 
Atès que s’ha iniciat l’expedient de contractació d’aquestes obres d’urbanització , es considera 
convenient establir un calendari  amb l’objecte de poder oferir informació relativa a les  quotes 
d’urbanització que s’aniran liquidant, per tal que els propietaris  afectats puguin fer una previsió 
de les despeses que hauran d’assumir en el marc del cronograma que determina la periodicitat 
i percentatge. 
 
Tenint en compte que el termini contractual previst al projecte és de 20 mesos, i  tot i que al 
Plec de clàusules administratives particulars s’estipula que s’emetran certificacions bimensuals,  
es practicaran 7 liquidacions de quotes d’urbanització, a l’empara del què disposa l’article 181.1 
del 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,  en virtut del qual es pot 
procedir al  pagament a la bestreta de les quantitats a compte de les despeses d’urbanització  
per l’import corresponent a les inversions a realitzar en els sis mesos següents. 
 
En quest sentit es proposa que, prenent com a base el percentatge que correspongui aplicant 
la baixa ofertada per l’empresa adjudicatària, aprovar la primera liquidació coincidint amb 
l’adjudicació definitiva del contracte, i amb una periodicitat de tres mesos aprovar les 
successives cinc liquidacions , i pel que fa a la setena i última liquidació de quotes,  es farà 
efectiva una vegada recepcionades les obres i aprovada l’última certificació d’obra. 
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Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 16 de març del 2009 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent: 
 
 

A C O R D 
 

 
PRIMER.- Aplicar obligatòriament quotes urbanístiques per al finançament de les obres 

d’urbanització corresponents al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
TORREBLANCA II DE VACARISSES, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament 
de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2008. 

 
SEGON.-  Fixar com a cost provisional de l’obra a sufragar mitjançant quotes d’urbanització en 

12.284.902,06 euros , els quals  es repercutiran als titulars de les finques d’aquest 
sector (excloses les parcel·les municipals) que figuren al Projecte de Reparcel·lació de 
Torreblanca II.  

 
TERCER.- Establir el següent  calendari regulador del terminis en què es practicaran les 

liquidacions de les quotes d’urbanització i dels percentatges atribuïts a cadascuna:  
 
 

1ª liquidació  ( 22 % de l’import total) 
En el moment d’adjudicar-se definitivament 
l’execució de les obres. 

2ª liquidació  (13 %) Al cap de 3 mesos. 
3ª liquidació  (13 %) Al cap de 3 mesos. 

4ª liquidació  (13 %) Al cap de 3 mesos. 

5ª liquidació  (13 %) Al cap de 3 mesos. 

6ª liquidació  (13 %) Al cap de 3 mesos. 
7ª liquidació – definitiva (aprox. 13 %, en 
funció cost final) 

En el moment de recepcionar les obres i aprovar 
la certificació final. 

 
 
 
QUART.-   Aprovar el finançament de l’obra, segons el següent desglossament: 
 
 
Aportació Ajuntament 2.000.000,00 Euros 
Subvencions 737.986,11 Euros 
Aportació Ajuntament 10% del cost 1.364.989,12 Euros 
Aportació veïns 90% del cost 12.284.902,06 Euros 
TOTAL   16.387.877,29 Euros  
 
 
CINQUÉ.- Aprovar la despesa plurianual per la part que correspon al finançament per 

l’aportació municipal a les obres d’Urbanització de Torreblanca II. 
 

      
finançament aportació 

municipal 
Exercici 2009 Exercici 2010 

Aportació Ajuntament 2.000.000,00 Euros  
Aportació Ajuntament 10% 1.000.000,00 Euros 364.989,12 Euros 
TOTAL 3.000.000,00 Euros 364.989,12 Euros 
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En el cas de que es produeixi l’acceptació per part de Diputació de Barcelona del 
finançament mitjançant el Programa de Crèdit Local i Caixa de Crèdit Local durant 
l’exercici 2009, s’adoptarà l’acord pertinent d’aprovació d’ambdós crèdits per part del 
Ple de la Corporació, i s’alliberarà la dotació de la despesa imputada a l’exercici 2010.  

 
SISÉ.- Notificar el present acord als interessats, essent els que figuren com a titulars de 

terrenys urbans dins l’àmbit del Projecte de Reparcel·lació de Torreblanca II. 
 
 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde qui demana es faci el debat conjunt d’aquest punt i del 
següent, tot i que es farà la votació per separat. 
 
Intervé el senyor Suañez qui explica que ens trobem davant d’un dels projectes 
econòmicament mes costosos que ha iniciat mai aquest ajuntament però que  es inel.ludible el 
tirar-ho endavant. Continua la seva intervenció donant dades sobre el cost total de l’actuació, el 
cost del projecte executiu, el finançament de l’obra i les diferents subvencions d’altres 
administracions, informació que hi consta a la proposta. La superfície total de l’actuació objecte 
d’urbanització son 341.058 metres quadrats i els veïns, com import provisional previ a la 
licitació de les obres, han d’abonar 12.284.902,06 €. En aquest sentit diu que el preu a abonar 
pels veïns, amb caràcter provisional i sense la baixa de la licitació que es pugui obtenir, es de 
29’40 € per metre quadrat. 
Continua la seva intervenció dient que des de l’ajuntament s’ha fet un plec de clàusules 
administratives particulars el màxim garant possible, a fi i efecte d’estalviar problemes i garantir 
el bon curs de l’obra. Explica que el termini previst inicialment per executar les obres es de 20 
mesos, tot i que les empreses poden rebaixar aquest termini en les seves ofertes fins a 17 
mesos. A continuació fa una extensa explicació del contingut del plec esmentat, el qual obra a 
l’expedient, sobre les condicions de les empreses participants, publicitat de la licitació, règim de 
garanties, condicions particulars d’execució de les obres i règim sancionador per 
incompliments. Diu que per confeccionar aquest plec ens hem basat en models de l’ajuntament 
de Barcelona i Terrassa, així com de les experiències que a Vacarisses han hagut a d’altres 
licitacions d’obres, per intentar evitar al màxim els problemes que es poguessin plantejar, tant 
durant l’execució de les obres com posteriorment. 
 
Pren la paraula el senyor Córcoles qui diu que fins a l’aprovació del projecte s’ha fet una 
determinada feina, però que a partir de la seva aprovació no entén aquesta precipitació per 
iniciar la contractació sense comptar amb que els veïns no estan d’acord, pel moment 
econòmic i pel cost. Diu que els 29’40 € per metre quadrat no es sembla massa al que el 
senyor alcalde va prometre a les eleccions, que eren menys dels 6 € que deia l’alcalde anterior, 
i per tant ara de 6 € potser es passarà a 20 €. Diu que durant anys ha vist com s’executaven 
algunes obres d’urbanització a Vacarisses i dins dels problemes normals hi havia discussions, 
ganes de fer les coses bé, però en aquest cas veu que estem provocant un problema als veïns 
que ja veurem com acaba. Comenta que l’equip de govern ha dit que ningú marxarà de 
Vacarisses per que li faltin els diners, però diu que això serà bo si son 10 els que no poden 
pagar, però si son mes ja veurem com es treuen els diners per donar els ajuts. Diu que ara no 
fem cap favor als veïns de Torreblanca II si iniciem les obres ja que ni es el moment ni la 
situació econòmica es l’adient. Per tots aquest motius diu que votarà en contra de les 
propostes. 
 
Intervé el senyor Martin qui diu que hi ha una errada en la xifra de l’aportació municipal a les 
obres ja que en un lloc parla de 3.361.898’12 € i a d’altre de 3.364.989,12 €. També comenta 
que hi ha un ball de números pel que fa al cost total del projecte ja que al principi es parla de 
16.602.191,22 € i a l’acord hi consten 16.387.877,29 €. Diu que si aquests números no estan 
bé, com es poden refiar de que l’obra mes costosa del municipi vagi bé, i per tant demana es 
retirin aquest punts de l’ordre del dia. 
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Diu que en aquest projecte son molt importants les persones, i se’ls hi ha tingut en compte ni 
s’ha dialogat amb elles, a mes d’estar en contra de la manera de tirar-ho endavant. Pregunta 
com es podrà tirar endavant aquesta obra si molts dels que han de pagar no poden fer-ho. 
En relació a l’expedient de contractació diu que al plec de clàusules administratives hi ha un 
punt en que es determina que les empreses que facin una baixa superior al 35% no seran 
tingudes en compte, i pregunta el per que es limita aquesta baixa, ja que això no beneficia als 
veïns. Comenta que amb aquesta limitació ja es pot dir als veïns quan es pagarà per les obres 
per que la baixa que s’ofertarà serà d’un 34 %, i aplicant aquesta al preu per metre quadrat de 
sortida que son 29’40 resulta un preu final per metre d’uns 18’82 €.  
Diu que en els temps que estem si no es limita la baixa es podria arribar a una d’un 50%, amb 
la qual cosa els veïns estarien al voltant dels 14 € per metre quadrat, que es una xifra mes 
significativa.  
Diu que s’estan fent les coses a corre-cuita i que tot el que toquen ho fan malament i tenen 
rebotat a tot el municipi, com es va veure a l’últim ple als veïns de Torreblanca I i ara als de 
Torreblanca II. Demana que agafin el municipi amb carinyo i amb ganes de treballar, i diu que 
aquestes coses no es poden fer a corre-cuita i s’ha dialogar i parlar amb els veïns, i que no es 
pot aprovar això avui i explicar-los el diumenge el que es farà.  
Acaba la seva intervenció tornant a demanar que es deixin sobre la taula aquests punts. 
 
Pren la paraula el Sr. Suañez qui diu al Sr. Martin que no sap d’on ha tret les dades, ja que 
amb ell li quadren i son les mateixes que les que hi consten al plec de clàusules i que s’han 
entregat als regidors. Torna a donar les dades que hi consten a la part dispositiva de la 
proposta. 
Comenta que quan es va redactar el plec de clàusules es va tenir en compte que era important 
la baixa de la licitació, però també es va donar importància a l’execució de les obres, i per 
aixòno s’ha fet una subhasta, sinó un concurs-subhasta, per que hi ha d’altres elements 
importantíssims per que tiri endavant l’obra i no ens passi el que va passar per exemple al Palà 
en que moltes coses s’han hagut de refer i encara patim problemes que ha d’assumir 
l’ajuntament, a més de tenir pendent un judici en que la empresa ens reclama 600.000 €. 
 
El senyor Córcoles diu que el problema d’aquestes obres es d’oportunitat o no del moment per 
fer les obres i de diàleg amb els veïns, i que no fa falta entrar en mes temes de fons sobre les 
obres. 
 
Intervé de nou el senyor Martin qui diu que no s’ha aclarit el ball de números i que si continua 
així presentaran les al·legacions corresponents i ja ho explicaran. Diu que evidentment no es 
tracta de discutir de quantitats o números, però es pregunta que si aixòno ho fan bé com sortirà 
el projecte.    
Diu que la llei ja no contempla la subhasta ni el concurs, sino que ara son procediments oberts 
en que es pot valorar només la oferta econòmica o mes coses. Diu que es pot limitar o no la 
baixa al 35 %, però no es obligatori, i la llei regula molt be el procediment per les baixes 
desproporcionades, i per tant no s’adjudicaria a cegues l’obra si no es limita la baixa si es 
garanteix la seva execució amb un plec ben fet i treballant molt en el control de les obres per tal 
que tot es faci be. 
Fa referència a la existència de moltes sentencies del contenciós en les quals s’està beneficiant 
aquest tipus de contractes i dona lectura a una d’elles. Acaba la seva intervenció dient que hem 
de vetllar per tal que els veïns puguin tirar les obres endavant amb un to raonable i hem de 
tenir en compte que estem en una època de crisi, i no s’està mirant aixó. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde qui diu que ni el regidor ni ningú que està assegut a aquesta 
taula ha redactat aquestes bases, sinó que han estat fetes amb moltes hores de feina pels 
serveis jurídics de l’ajuntament, l’enginyer i un equip de tècnics. 
Respecte la limitació a que a fet esment en el procediment de contractació diu que el que no es 
volen admetre son baixes temeràries, com va passar amb les obres del Palà, tal i com s’ha dit. 
Comenta que abans,excepte al Palà, per iniciar unes obres d’urbanització s’exigia un aval als 
veïns i fins que aquests no s’havien dipositat a l’ajuntament no es contractava l’obra, cosa que 
era de era de dubtosa legalitat. 
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Pel que fa referència al fet de parlar o no amb els veïns afectats per les obres diu que no 
arriben aquestes amb una relació amb els representants veïnals prou fluides. Explica que s’han 
intentat tirar cables i s’ha intentat fins i tot trobar la persona adequada, i es va negar i no ha 
estat possible. Diu que una cosa es el procediment que ha de seguir l’ajuntament per tirar unes 
obres i una altre es entrar en el mercat, que no està a disposició de l’ajuntament, de dir a quin 
preu sortirà l’obra, ja que això no es pot negociar i serà conseqüència de la licitació de l’obra. 
Diu que l’ajuntament aportarà 2 milions d’euros a part del 10 % del cost de l’obra, cosa que no 
s’ha fet mai a Vacarisses en cap obra d’urbanització i aquesta es la primera vegada, cosa que 
pot crear un greuge comparatiu si es mira fredament. Diu que s’ha intentat en el seu moment 
tenir diàleg amb els representants dels veïns i no ha estat possible. Creu que s’ha posat la 
voluntat per part del govern,  però si un no té la voluntat de  parlar no es possible. En aquest 
sentit diu que la obra ha anat avançant, i es porta parlant de la mateixa mes de vint anys, a 
mes de estar en una situació en que et veus obligat a urbanitzar donada la construcció massiva 
que hi ha hagut al sector per haver atorgat llicencies d’obres i el problema estructural que 
suposa la recollida de les aigües residuals. Això suposa que et veus obligat a tirar les obres 
endavant per tal de no tenir denuncies mediambientals pel fet de haver donat llicencies, sobre 
tot aquests últims 5 anys, que no s’haurien d’haver donat. 
 
Intervé de nou el senyor Córcoles qui diu que tots sabem que es necessari fer les obres i que 
els 2 milions que es donen per part de l’ajuntament, donades les molèsties que han patit per 
l’abocador durant anys sense rebre res a canvi, com a mínim hauria de ser això, però comenta 
que el que està passant es que el senyor Alcalde ha de respondre de la reunió que va tenir 
amb els veïns de Torreblanca II quan va anar a demanar’ls el vot. Comenta que els veïns el 
van votar per que avui no es capaç de donar un preu però aquell dia sí que es va atrevir a 
donar-lo, i ara els veïns li estan passant comptes. 
 
Pren de nou la paraula el senyor Martín qui diu que l’ajuntament posa 2 milions, 733.000 que ja 
estaven pactats amb l’ACA pel govern anterior i no veuen totes les subvencions que tenien que 
venir. Continua la seva intervenció preguntant per que tenen tanta por i apliquen una baixa 
màxima del 35 % i demana que no limitin la baixa i la deixin oberta ja que la llei ho permet. 
Pregunta si es que s’ha fet un vestit pel mort i ja sabem qui vindrà.  
 
Intervé el senyor Alcalde qui diu que aquest ajuntament va adjudicar unes obres amb una baixa 
temerària, i amb informes en contra que deien que no es podien contractar. Diu que nosaltres 
no incomplirem la llei, però  ens hem trobat amb aquest fet.  
Diu que aquest criteri obeeix a raons tècniques, i que si no després venen els modificats, els 
canvis de partides, etc, i al final la baixa ofertada no es compleix o et trobes al jutjat, com ens 
hem trobat.  
En referència a les paraules del Sr. Martin sobre si s’ha fet un vestit el Sr Alcalde li demana que 
les retiri. 
 
Intervé el senyor Masana qui es pronuncia en el mateix sentit que el senyor Alcalde i demana al 
senyor Martin que retiri les paraules ja que està acusant a ERC d’estar en un govern que sap a 
quina empresa adjudicarà una obra predeterminadament. 
 
El senyor Martin diu que aquestes no han estat les seves paraules i que això es una 
interpretació que fan. 
 
El senyor Alcalde diu que el que s’ha dit es que això sembla que ja estigui donat a una 
empresa en concret. Torna a incidir en el fet de que el plec de clàusules ha estat fet amb 
criteris tècnics, segons experiències tingudes a Vacarisses i per tal de no trobar-nos en 
situacions en que ens hem trobat fins ara, i no ha estat fet per ningú d’aquesta taula. Diu que 
no s’està fent cap il·legalitat i que l’ajuntament compleix la llei i no estem inventant res. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el vot en contra  dels regidors dels grups municipals CIU i 
UIPV, i el vot a favor de la resta de regidors. 
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6- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  I TÈCNIQUES 
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LES OBRES CORRESPONENT S AL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DE TORREBLANCA II. 

 

El Projecte d’Urbanització de Torreblanca II, redactat  per URBANOYDE,SL, fou  aprovat 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de 
desembre de 2008, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 16.602.191,22   
euros (inclou  pressupost d’execució per contracta de 15.142.449,13  euros (IVA inclòs), obres de 
difícil determinació de 757.122,46  , expropiacions i servituds 19.118,91   euros, honoraris tècnics 
del projecte i direcció obra 665.829,87   i treballs topogràfics i geotècnics 17.670,85 euros. 
 

Incoat l’expedient de contractació d’aquestes obres,  amb un pressupost d'execució per 
contracte de 15.142.449,13  euros (IVA inclòs).   

 
Vist l’informe favorable de la Intervenció , informant què quan esdevingui l’acord d’aprovació  de 
la contractació del préstec al Banc de Crèdit Local per import de 3.000.000,00 euros, per a 
l’exercici de 2009 i a la vegada la despesa plurianual, imputant a càrrec del pressupost de 2010 
la quantitat de 364.989,12 euros ,  així com l’acord d’aplicació de quotes d’urbanització a càrrec 
dels propietaris afectats del sector per import de 12.284.902,06 euros, existirà consignació 
pressupostària a la subfunció 511 concepte 601 per a l'autorització de la despesa  del pressupost 
total de licitació de 15.142.449,13  euros (13.053.835,46 euros d’import net, més  2.088.613,67 
euros d’IVA)   , realitzant pel mateix import una reserva per a l'esmentada despesa, i per tant el 
crèdit pressupostari serà l'adequat a les obligacions del contingut econòmic que es derivin de 
l'expedient intervingut ,corresponent  la competència per a ordenar la despesa al ple de la 
corporació, la qual cosa serveix d’acreditació als efectes previstos a l’article 93, apartat, 3 de la 
Llei  30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), de la existència i 
disponibilitat de crèdit per a l’execució de les obres. 
 
Atès que els arts. 79 a 88 del R.D. 500/90, de 24/04 (B.O.E. del 27), regulen que la realització 
de la despesa que s’estén a exercicis posteriors a aquell en el qual s’autoritzen passaran a 
tenir la consideració de despeses plurianuals,  el finançament de l'obra a càrrec del vigent 
pressupost de 2009 permet l'autorització de la despesa de 14.777.460,01 euros, així com que 
el reconeixement i pagament de les obligacions que es derivin del finançament previst per a 
l'exercici 2010,en principi 364.989,12 €,  restarà subordinat al crèdit que per aquell exercici 
autoritzi el pressupost d'aquesta anualitat. 
 
Vist l’informe de Secretaria, segons el qual és procedent la tramitació d’aquest contracte amb 
caràcter ordinari, essent procedent el procediment obert, i per raó de la quantia amb subjecció 
a regulació harmonitzada.    
 
Vist que el règim jurídic aplicable,  al qual s’haurà d’ajustar el procediment a seguir per aquesta 
contractació, ve essencialment determinat als articles 26, 29, 94, 99, 126.1, 137,138.1, 140.1, 
143.1, 143.2, 144 de la  LCSP. 
 
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran aquesta 
contractació ,  el qual inclou els pactes i condicions definidores dels drets i obligacions de les parts 
i les altres mencions requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament. 
  
Atès que l’import del contracte supera del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de 2009, 
i essent d’aplicació allò disposat al punt 2 la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i a els 



 15 

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 per a la seva contractació. 
 
Vist que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 de 
març de 2009 va dictaminar favorablement, es proposa al ple de la Corporació l'adopció del 
següent 
 
 A C O R D  
 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient ordinari de contractació, i disposar l'obertura del procediment 

obert per a la seva adjudicació , amb subjecció a regulació harmonitzada, de les 
obres corresponents al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
TORREBLANCA II,  amb un pressupost total de licitació de 15.142.449,13 euros ( 
pressupost net de 13.053.835,46 Euros  més l’IVA de 2.088.613,67 euros), i   
d'acord amb el projecte tècnic i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, els 
quals es consideren part integrant d'aquest contracte. 

 
SEGON.-  Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir aquesta 

contractació, i disposar la seva exposició al públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament 
i 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 14.777.460,01 euros amb càrrec a la subfunció 511 

concepte 601 del Pressupost de 2009. 
 
QUART.-  Anunciar la licitació al  Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l’Estat, 

al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant de la pàgina Web de 
l’Ajuntament i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, de conformitat amb els articles  
126.1 i 143 de la LCSP. L’enviament de l’anunci al DOUE haurà de precedir 
qualsevol de les publicitats esmentades i els anuncis de les altres publicacions 
hauran d’indicar la data d’aquest enviament. 

 
CINQUÈ.- Facultar la  regidora d’Obres i Serveis, senyora Laura Sánchez i López, per a 

l’aprovació d’aquells actes administratius que es derivin d’aquesta contractació, com 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball , de les certificacions que lliuri el director 
facultatiu de les obres,  i preus contradictoris si s’escau,  el retorn o cancel·lació de la 
garantia definitiva i liquidació del contracte quan escaigui. 

 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el vot en contra  dels regidors dels grups municipals CIU i 
UIPV, i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
 

7- PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA D ’ADHESIÓ PER PART 
DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES AL CONVENI DE COL·LAB ORACIÓ ENTRE LA 
PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNAY (PYMEC), A TR AVÉS DEL PIMEC, 
Vallés Occidental, I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÉS  OCCIDENTAL. 

 

Vist que el Consell Comarcal del Vallès Occidental i PIMEC han signat recentment un conveni 
de col·laboració per portar a terme accions de promoció i informació de les normatives de 
Prevenció de Riscos Laborals en el sector del comerç a la nostra comarca i que concretament 
s’actuarà per atendre les necessitats de les micro, petites i mitjanes empreses del sector 
comerç del Vallès Occidental. 
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Vist que es vol donar sortida a dubtes i necessitats sobre la llei de riscos laborals als comerços 
i d’aquesta manera potenciar i ajudar el nostre comerç com a eix vertebrador de la nostra 
societat. 
 
Atès que la PIMEC mitjançant el Consell Comarcal, oferirà un assessorament gratuït, 
personalitzat i confidencial en normativa de Prevenció de Riscos Laborals a les empreses i que 
per la seva banda, el Consell posarà a disposició de PIMEC la informació, i els  mitjans 
necessaris per facilitar l’aplicació del present conveni.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix als ajuntaments de la comarca, 
l’adhesió a aquest conveni per tal de beneficiar-se del contingut del mateix  
 
Vist que el contingut d’aquest conveni beneficia a les empreses ubicades en el nostre terme 
municipal . 
 
Atès  que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió ordinària el dia 16 
de març de 2009 , va dictaminar favorablement. 
 
Al  Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.- Adherir-nos al conveni de col·laboració , signat en data 28 d’abril de 2008, entre la 

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC),  a través de PIMEC- Vallès 
Occidental, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
 
 
Intervé la senyora Sànchez qui explica que la petita i mitjana empresa de Catalunya té un 
conveni signat amb el Consell Comarcal, a través del qual es fa un assessorament i un ajut a 
nivell de comerç i de petites empreses en temes de prevenció de riscos laborals. Diu que es 
tracta d’adherir-nos a aquest conveni.  
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
   
8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE ELS 30 ANYS DELS A JUNTAMENTS 

DEMOCRÀTICS. 

 

Els municipis democràtics complim 30 anys en els que tots plegats hem treballat per 
transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui. 
Tant els que van assumir les responsabilitats de la gestió municipal aquell 1979, com els que 
ho han anat fent al llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de servei públic i 
l’entrega per complir cada any amb les noves necessitats de la ciutadania, tinguéssim o no les 
competències. Des dels primers ajuntaments construïts al 79 fins a avui, molts homes i dones 
s’han implicat i han treballat pels seus veïns i veïnes. Però el 30è aniversari de la democràcia 
local és potser una bona oportunitat per reconèixer especialment la tasca desenvolupada per 
aquells que van constituir els primers consistoris. Aquells que, es un moment històric tan 
complicat com el que s’obria, van construir de zero el que han estat les bases per a tota la feina 
posterior. 
 
En aquests anys hem avançat, i hem avançat molt. Però també són molts els aspectes que 
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queden per treballar. El més important, segurament, el del finançament. En 30anys de 
democràcia local els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del nostre sistema de 
finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens reconeix per primera vegada 
competències pròpies. Però aquestes competències comporten unes obligacions que, tot 
sovint, no podem assumir per manca de recursos. Els ajuntaments reivindiquem, amb força i 
amb una sola veu, una nova Llei de finances locals. 
 
Els temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30 anys 
d’administració local és el que mou els ajuntaments: la vocació de servei a la  ciutadania. És 
per això que hem de fer un pas més i fer autènticament partícips d’aquesta gestió els nostres 
veïns i veïnes. Hem de treballar per apropar la política local a les persones, apropar-los el que 
hem fet en 30 anys i el que volem fer en els anys que vindran. Tant el dia del municipi com en 
concret la celebració dels 30 anys ha de ser una celebració ciutadana, de la que hi puguin 
participar els veïns i veïnes. Amb aquesta voluntat,  al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció 
del següent  
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Posar la bandera de la ciutat al balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril. 
 
SEGON.-  Organitzar jornades de portes obertes al consistori i als edificis emblemàtics de la 

ciutat que es considerin. 
 
TERCER.-  Editar material divulgatiu, com l’edició de revistes o llibres. 
 
QUART.-   Organitzar exposicions informatives. 
 
CINQUÉ.-  Participar en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració amb la 

Diputació, de reconeixement de celebració dels 30 anys d’Ajuntaments democràtics 
i reconeixements als electes del 79. 

 
SISÉ.-  Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora d’Electes 

del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López Lozano, que 
fou el primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat 1979- 1983. López 
Lozano va ser ferit per un impacte de bala de la Guàrida Civil mentre feia de 
mediador en un conflicte laboral en una empresa del polígon industrial Can 
Sucarrats, i a causa de l’impacte va quedar postrat en una cadira de rodes. Manuel 
López Abrera va esdevenir un símbol de la transició política, i una motivació per a 
molts companys i companyes de l’època. 

 
SETÉ.-  Organitzar activitats informatives al voltant de la celebració per tal de difondre i 

donar a conèixer a la ciutadania el paper dels ajuntaments en els darrers 30 anys. 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde qui explica que només fa 30 anys que els representants dels 
ajuntaments son elegits democràticament i pel poble, i la FMC l’ACM han recomanat fer una 
sèrie d’actes, dels quals vol destacar l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’alcalde d’Abrera, 
senyor Manuel López Lozano, que va ser el primer alcalde després del franquisme a l’any 1979 
a Abrera, i que va ser ferit de bala per la Guàrdia Civil durant un conflicte social que hi va haver 
a un polígon industrial d’aquell municipi. Diu que va quedar en cadira de rodes i mai se’l hi ha 
fet fins ara un reconeixement d’aquest fet. Comenta que també es recomana fer jornades de 
portes obertes als ajuntaments. 
 
Intervé el seyor Córcoles qui mostra el seu acord amb la proposta, però demana es treguin els 
punts 3 i 4, a no ser que un altre es faci càrrec de les despeses que aixó suposi. 
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Intervé el senyor alcalde qui diu que això es una moció tipus i que sortirà al Terme, i que ja es 
veurà si es fan o no exposicions informatives, i si es fan, no costaran res. 
 
Pren la paraula el Sr. Martin qui diu que recolçaran la proposta, i que no hem d’oblidar que mes 
de la meitat d’aquests anys UIPV ha posat el seu gra de sorra per tal que això es portés a bon 
terme. 
Diu que li hagués agradat que aquesta proposta hagués estat consensuada per tots els grups, i 
demana sigui afegit a la mateixa la tramesa al President de la Generalitat, la FMC  i l’ACM. 
 
El senyor Alcalde diu que es pot afegir sense cap problema. Diu que també li agradaria, cosa 
que ha oblidat dir i que cal organitzar,  que es faci el reconeixement dels càrrecs electes 
d’aquest ajuntament l’any 1979 que siguin vius. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents.  
 
 
II.- SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
III.-  PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ COR PORATIVA 
 
1.-  DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELE BRADES PER LA  JUNTA 

DE GOVERN LOCAL ELS DIES 16 i 23 DE FEBRER DE 2009,   2 i 9 DE MARÇ DE 2009. 
 
Es dona compte de les actes de les sessions esmentades, de les quals s’ha entregat la minuta 
corresponent juntament amb la convocatòria plenària. 
 
 
2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CE LEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA 

SESSIÓ ORDINÀRIA  (Alcaldia, del 41/2009,  de 23/02 ,  al 65/2009, del 18/03), 
(Hisenda,  del 17/2009, del 23/02, al 23/2009, del 17/03), (Obres i Serveis, del 16/2009, 
del 24/02, al 18/2009, del 20/03), (Urbanisme, del 29/2009, del 24/02, al 43/2009, del 
18/03), (Sanitat i Consum, del 23/2009, del 26/02, al 27/2009, del 09/03), (Educació, 
l’1/2009 d’11/03), (Medi Ambient, del 5/2009 de 24/ 02, al 13/2009 de 17/03), (Promoció 
econòmica, l’1/2009, del 13/03). 

 
Es dona compte dels decrets relacionats. 
 
 
4.-    INFORMES PRESIDÈNCIA. 
 
 
5.-    PRECS I PREGUNTES. 
 
El senyor Córcoles fa les següents preguntes: 
 
Com està l’auditoria. 
Com està l’expedient que es va obrir pels pins de Can Serra. 
Com està el tema de la col·locació de les marquesines. 
 
El mateix regidor diu que si li permeten vol dedicar un minut a cada ple per tal que transmetin 
als seus superiors les felicitacions per les seves actuacions. Un milió d’euros pel bilingüisme a 
l’Equador, equival a 166 persones durant un any als que se’ls hi podria donar subvenció. 
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Felicitar al partit del senyor alcalde per la defensa del tema del finançament aquí a Catalunya. 
Felicitació a iniciativa pel tema del funcionament dels mossos. 
 
El Sr. Alcalde abans de donar la paraula als diferents regidors per intervenir li diu al senyor 
Córcoles que per part seva no pensa contestar cap pregunta que no sigui referent a 
Vacarisses, i no entrarà en debats polítics d’aquesta mena al ple, i que no es la primera vegada 
que manifesta que no vol entrar en debats de política general al ple de la corporació. Li diu que 
si algun dia vol tenir un debat polític sobre aquets tipus d’assumptes el tindran fora de 
l’ajuntament i que és el Parlament de Catalunya el lloc adequat per debatre aquests temes.  
 
La senyora Rios, en referència al tema de l’auditoria, diu que fa uns deu dies ens han 
comunicat des de la Diputació que ja està el document i que falta el tràmit de signatura del 
diputat de l’àrea i es farà arribar a l’ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Suañez qui en relació a l’expedient dels pins de Can Serra diu que s’han obert 
dos expedients i que s’està a la espera de que arribin les respostes,( una d’elles ha arribat avui 
i encara no l’ha examinat) i actuaran seguin la normativa aplicable. 
En relació al tema de les marquesines diu que aviat es començaran a veure i s’aniran 
col·locant. 
 
Intervé el senyor Masana qui en resposta a les paraules sobre les despeses pel bilingüisme a 
l’Equador diu que suposa que això s’integra dins del marc de la cooperació internacional, que 
durant el govern de CIU també es feia. Diu que a part d’això s’ha de dir que hi ha d’altres 
acords del Govern pels quals es destinen 465 milions per mesures immediates per ajuts al 
sector de l’automoció, 100 milions d’euros pel manteniment de la xarxa viaria, 30 milions per 
subvencionar serveis educatius per alumnes i famílies, mes de 3’5 milions per subvencionar 
projectes per entitats juvenils, etc. Per tot l’esmentat diu que si vol entrar en el debat de que fa 
el govern diu que fa més coses de les que ha dit el senyor Córcoles. 
Diu que fa anys es va arribar a un consens pels partits polítics per destinar el 0’7 % per 
cooperació i ajut al tercer mon, i ajudar a les comunitat indígenes que estan perdent la seva 
llengua, i els països avançats hem de seguir treballant per aquesta fita. 
 
Intervé la Sra. Roman qui en referència al tema dels mossos diu que si haguessin tingut algun 
problema aquí al municipi li aclariria aquí sense cap dubte, però com que els problemes han 
estat fora i ella no es la responsable d’aquest col·lectiu, que creu esta fent una bona tasca, no 
entrarà a discutir. 
 
Intervé el senyor Alcalde qui explica que aquí la col·laboració entre els mossos i l’ajuntament es 
totalment correcte i fluida. 
 
 
Pren la paraula el senyor Gibert qui diu que la setmana passada varem viure la tercera vaga en 
la educació i pregunta quina incidència va tenir la vaga en les escoles del municipi i a l’institut. 
Pregunta pel cost de la remodelació del camp de futbol i dels mòduls que s’han instal·lat. 
El mateix regidor pregunta per quin motiu s’han tallat les tres moreres que hi havia a la rotonda 
de davant de la fàbrica, ja que pot-ser es podien haver traslladat sense tallar-les doncs tenien 
molts anys. 
 
Intervé el Sr. Martin qui pregunta sobre la situació del projecte de la portada d’aigua des de 
Terrassa, ja que hi ha una subvenció que es pot perdre si no es fa l’obra. 
El mateix regidor pregunta si les obres d’urbanització del sector de la Barceloneta on s’ubica la 
zona esportiva es faran amb un projecte i s’inclouran dins les obres de Torreblanca o es 
deixarà als veïns d’aquest sector que es connectin. 
 
Pren la paraula la senyora Valdevira qui diu que ella es regidora i també veïna de Torreblanca 
II, i com a veïna manifesta la seva desil·lusió pel fet de tirar les obres endavant sense haver 
tingut en compte la opinió dels veïns. Diu que el 70 % ó el 80 % dels propietaris hauran de 
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demanar un préstec per fer front a les quotes i que ara no es el moment per fer les obres. 
Comenta que moltes famílies tenen fills i ja ho estan  passant malament , i ara s’haurà d’afegir 
a les seves despeses el cost mensual del crèdit que hauran de demanar. Diu que haurien de 
tenir això en compte i que s’hauria de deixar parat el tema fins que això s’arregli d’alguna 
manera, ja que hi haura famílies que ho passaran molt malament. Es pregunta com ho farem 
per ajudar a tota la gent que no pugui pagar, ja que son molts diners. 
 
Intervé la senyora Rios qui en relació a les despeses del camp de futbol diu que els mòduls 
estan fets pel camp municipal d’esports, no pel club esportiu, i el seu cost anava amb càrrec al 
pressupost del exercici 2008. Diu que han costat sobre uns 8000 €. 
Diu que l’arranjament del camp de futbol s’ha fet després de les ventades que varem patir al 
municipi el 24 de gener, i que van fer molt mal i es van emportar tota la terra. Diu que 
l’assegurança cobreix aquest arranjament, uns 30.000 €,  i s’ha aprofitat per donar el nivell 
adequat al camp, ja que cada vegada que plou s’acumula l’aigua perquè les pendents no estan 
ben donades i s’ha de fer una actuació que costa uns 2000 €. 
La mateixa regidora contesta la pregunta sobre la vaga d’educació i diu que les escoles bressol 
també es van adherir i va haver 5 nens al Cuc i 3 al Xic, a les escoles de primària Pau Casals 
uns 20 nens i a la Font de l’Orpina uns 14 i a l’IES de Viladecavalls 5 alumnes. 
 
Intervé el senyor Suañez qui responent a la pregunta sobre les moreres diu que la Diputació de 
Barcelona te previst fer una actuació a la petita rotonda de davant del Cuc perquè no compleix 
la normativa i els autocars no giren correctament, i aprofitant que s’han de fer les obres del 
FEIL s’ha parlat amb la Diputació per tal que avancés el projecte. Comenta que ens varen dir 
que la vorera s’havia de tirar enrere i per tant les moreres s’havien de treure, així com la olivera 
que hi ha al mig. Diu que es va demanar un pressupost per fer el trasllat dels arbres i ens varen 
dir que no valia la pena traslladar les moreres perquè costa molt mes el trasllat que no tallar-
les, i estan en la situació que estem varem decidir tallar les moreres i traslladar l’olivera. Diu 
que les moreres no s’havien de tallar en aquell moment però els que varen venir va tirar pel 
dret i les van tallar de cop. Tot i aixó diu que s’haurien de tallar igualment en 2 ó 3 mesos, quan 
la Diputació porti el projecte definitiu. 
 
En referència a la pregunta sobre la zona esportiva de la Barceloneta el senyor Alcalde diu que 
hi ha un pla especial que afecta bàsicament el club esportiu i per tant  continuarà igual i no està 
afectat per les obres. 
 
Intervé el Sr. Suañez qui diu que s’ha de parlar amb el club esportiu per si volen fer-ho quan es 
facin les obres de Torreblanca,  i si volen es pot fer amb aquestes obres. 
 
El senyor Alcalde, en relació al projecte de portada d’aigua des de Terrassa diu que es tracta 
d’un projecte que està a l’ajuntament des de l’any 2001 i que en aquests moments s’ha 
desencallat el projecte, que estava parat pel municipi veí perquè afectava a una zona en la que 
deien que no podia passar, i estem a punt de signar el conveni per tirar endavant la portada 
d’aigua a Vacarisses. S’està redactant l’actualització del projecte i la subvenció es del 60 % a 
càrrec de l’ACA i el 40 % a càrrec de l’ajuntament. Diu que aprofitant que la canonada passa 
pel CTR, i aquest necessita aigua, s’estan fent les negociacions i els números perquè aquest 
40 % sigui aportat per l’empresa concessionària. Diu que ara no sap si aquest projecte passa 
per carrers de Torreblanca on es faran les obres, però diu que es tindrà en compte si es el cas. 
Diu que espera que en un any estiguem connectats a la xarxa d’aigua a Vacarisses i que 
puguem tirar d’ella si falta aigua als pous. Diu que aquesta aigua, tal i com UIPV també 
pensava, a d’anar destinada a usos industrials i deixar l’aigua pròpia per a Vacarisses. 
 
    
Essent les 21’30 hores del dia de la data el senyor alcalde-president dóna per finalitzada la 
sessió de la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
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 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Carles Canongia i Gerona Joan Amengual i Tomé 
 
 
 


