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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL 
DIA 25 D’ OCTUBRE DE 2011 
 
 
Vacarisses, 25 d’octubre de 2011, essent les 17:45 hores del dia de la data i prèvia 
convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària 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 
Carles Canongia i Gerona 
Laura Sánchez López 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
  
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 

 

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L' AJUNTAMENT DE 
VACARISSES. 

 
 El secretari dona lectura a l’escrit que descriu el procediment a seguir per a la pressa de 
possessió dels regidors amb el contingut literal següent: 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del 7 d’octubre de 2011 va prendre coneixement 
de la renúncia al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Vacarisses presentada pel  Sr. Joan Pau 
Rica López, qui ostentava de la condició de membre de la Corporació des de les últimes 
eleccions locals. 

Seguint el procediment establert per la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, s'ha rebut la credencial , acreditativa de la condició d'electe a favor de la senyora EVA 
ARAMBARRI VILADERRAMS, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per “Veïns 
per Vacarisses”, a les eleccions locals de 22 de maig de 2011,  extrem que fou notificat, alhora 
que fou requerit per a formular la declaració , establerta a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, la qual ha estat presentada. 

La candidata proclamada  podrà comparèixer a la sessió plenària del dia 25 d’octubre de 2011 , 
i acreditar-se per a adquirir plenament la condició de regidora. 
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A l’acte de presa de possessió del càrrec públic, s’emprarà la fórmula de jurament o promesa 
continguda a l’article 1 del Reial Decret 707/79, de 5 d’abril. 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Vacarisses, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?" 

El senyor Salvador Boada llegeix la formula de jurament o promesa a la senyora Eva 
Arambarri, qui promet complir fidelment les obligacions del càrrec.  

Seguidament la senyora Arambarri s’incorpora a la sessió plenària. 

 

2- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ACORD PLENARI DE DESIGN ACIÓ, PER SORTEIG 
PÚBLIC, DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LA CELEBRACIÓ 
D'ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT. 

 
Vist el Reial Decret número 1329/2011, de 26 de setembre, de dissolució del Congres dels 
Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions pel diumenge 20 de novembre de 2011 
 
Atès que per tal de donar compliment a l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
reguladora del regim electoral general, s'ha de procedir a la designació, per sorteig públic, dels 
membres que han de conformar les Meses Electorals entre la totalitat de les persones incloses 
en la llista d’electors de la Mesa corresponent, que sàpiguen llegir i escriure  menors de setanta 
anys entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria.  
 
Atès que en aquest municipi hi ha quatre seccions i set Meses, s'ha de nomenar, mitjançant 
sorteig públic, la següent relació de càrrecs per a cada mesa: 
 

- Un President 
- Dos Vocals 
- Dos suplents per a cadascun d'aquests membres 

 
Proposo al Ple Municipal l'adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 

PRIMER.-  Efectuar el sorteig públic, mitjançant procés informàtic, pel sistema d'insaculació, 
per a la designació dels Presidents i Vocals, titulars i suplents, que han de 
constituir les set 
Meses Electorals en la celebració de les al Congres del Diputats i al Senat del 
proper dia 20 de novembre d'enguany, convocades mitjançant Reial Decret número 
1329/2011, de 26 de setembre. 

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

Terrassa. 
 
 
Després d'una breu explicació al respecte per part del secretari, s'inicia el procés informàtic per 
tal d'elegir els membres de les set meses pel sistema d'insaculació, amb el resultat següent: 
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SORTEIG MESES 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA A 

PRESIDENT JORDI COLOM ALSINA 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT JESSICA DONCEL GUERRERO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT JOSE ORIOL CARBO PASCUAL 

 

VOCAL 1 JOSE CARRIQUE PAZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 MERCEDES CAMPOS LOPEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 LUIS CAMERO CARRASCO 

 

VOCAL 2 FRANCISCO BADIA SANMARTI 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 FERNANDO GARCIA GARCIA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 PAU JOVE GALOBARDES 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA B 

PRESIDENT ESTHER SERRANO REGOL 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT ANTONIO MARTINEZ ORTUÑO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT ALBERTO MARIN TRULLENQUE 

 

VOCAL 1 JOSEP TORRAS PRAT 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 ISABEL SALINAS MAQUEDA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 ROSARIO MARTIN MARIN 

 

VOCAL 2 SUSANA ORTIZ PASTOR 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 JORDINA TORMOS TORRELLA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 ANA MARIA UBACH GALL 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  A 

PRESIDENT JOSEP ORIOL AUNOS ACED 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT DESIREE GONZALEZ ACEVEDO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT CHRISTIAN JESUS AQUINO GALARZA 

 

VOCAL 1 JORDI CARRERAS SIMO 



 4 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 ROSA ARTIGAS MARTI 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 ANTONIO GUTIERREZ REDONDO 

 

VOCAL 2 FRANSCISCO BURGOS FERNANDEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 SERGI GALOBARDES SANCHEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 SILVIA GARRIDO SANCHEZ 

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  B 

PRESIDENT PAULINO TARRIAS PEDRAJAS 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MONTSERRAT PALOU PRATS 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT MONICA PIGRAU PADRO 

 

VOCAL 1 ISMAEL MAQUILLON CONTRERAS 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 DIONISIO MARIN MARTINEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 FRANCISCO VILLEGAS RUFS 

 

VOCAL 2 FRANCISCO LUQUE  URBANEJA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 MANUEL MARIA SANCHEZ PEDROSA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 GIUILIA NAI FABRA 

 
 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  A 

PRESIDENT MARGARITA FLORENCIA DEL AGUILA 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT CARMEN CAVIA GARRIDO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT ENRIQUE HEREDIA VIDIELLA 

 

VOCAL 1 INMACULADA HERNANDEZ GARCIA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 VANESA DELGADO EVANGELIO 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 JUAN MIGUEL GONZALEZ TEJERO 

 

VOCAL 2 JOSE MANUEL GALEOTE RAMIREZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 SERGIO GALDEANO POLO 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 AGUSTIN GUERRERO LAGO 
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DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  B 

PRESIDENT FERNANDO SANTANA TORIBIO 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT SAIDA PRAT MORENO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT MARIA CARMEN PEREZ AGUILAR 

 

VOCAL 1 JOSE MERIDA LEIVA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 JORGE LUIS SALAS MORATONES 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 VLADIMIR PLAZA HERMOSO 

 

VOCAL 2 ADRIANA RUIZ VILLANUEVA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 JESSICA RICO GARRUDO 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 OSCAR RODRIGUEZ CERDA 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 004 MESA  U 

PRESIDENT MARILU ASPIROS HUAMAN 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT AMPARO MORENO UGART 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT NICOLAS MUÑOZ ARGÜELLO 

 

VOCAL 1 JUAN CARLOS RUIZ FERNANDEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 ANTONIO GALBARRO MILENA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 NURIA IBAÑEZ ARGEMI 

 

VOCAL 2 ALEIX LLORENS NAVARRO 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 MANUEL ORTEGA TARIFA 

 
 
Resta aprovat el resultat del sorteig per assentiment de tots els regidors. 
 
 
 
3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIFI CACIÓ DE LA    

NORMATIVA REGULADORA DELS TERMINIS D’INGRÉS EN PERÍ ODE VOLUNTARI 
DELS INGRESSOS PER REBUT(PADRONS). 

Atès que la normativa reguladora dels terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per 
rebut (padrons) ha de ser objecte de modificació, obeint a la l’adaptació de les dates hàbils del 
calendari de 2012. 
 

Vist que el procediment a seguir per a la modificació de la Normativa reguladora dels terminis 
d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) es subjecte al previst a l’article 
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15 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació del ingressos de dret públic 
municipals. 
 
Vist l’ informe de Secretaria i atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 
20 d’octubre de 2011,  va dictaminar favorablement, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar la modificació de la NORMATIVA REGULADORA DEL TERMINIS 
D’INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS INGRESSOS PER 
REBUT(PADRONS), establint el següent: 

 

CONCEPTE DESCRIPCIO 
DATA INICI 
VOL. DATA FI VOL DATA DOM 

1 IMP BÉNS IMMOBLES -1A FRACCIÓ   02/04/2012 
1 IMP BÉNS IMMOBLES URBANS 04/04/2012 05/06/2012  
1 IMP BÉNS IMMOBLES ESPECIALS 04/04/2012 05/06/2012  
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 2A FRACCIÓ   02/07/2012 
1 IMP BÉNS IMMOBLES – 3A FRACCIÓ   02/11/2012 
2 IMP BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 05/09/2012 05/11/2012  
3 IMP VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 03/02/2012 04/04/2012  

10 IMP ACTIVITATS ECONÓMIQUES 05/09/2012 05/11/2012  
11 TAXA ESCOMBRARIES 04/05/2012 04/07/2012  
12 TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS 04/05/2012 04/07/2012  
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA – 1ER TRIM. 04/04/2012 05/06/2012  
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA – 2ON TRIM. 03/07/2012 04/09/2012  
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA – 3ER TRIM. 18/10/2012 18/12/2012  
95 TAXA SUBMINIST. AIGUA – 4T TRIM. 28/12/2012 01/03/2013  

     

 
 
SEGON.-  Publicar l’acord d’aprovació de la modificació de la Normativa reguladora dels 

terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina Web de l’Ajuntament i a la revista municipal. 

 
TERCER.-  Comunicar l’acord d’aprovació de la modificació de la Normativa reguladora dels 

terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) a l’ORGT de 
la Diputació de Barcelona, per tal que ho publiqui al Butlletí Oficial de la Província i a 
la seva pàgina Web d’Internet. 

 

Es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat dels presents. 
 
 

 

4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL  DE MODIFICACIONS DE 
LA ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I RECAPTA CIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS I DE LES ORDENA NCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 

 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, a facilitar la interpretació del contingut d’alguns preceptes, i l’adaptació de l’increment 
de l’IPC de Catalunya, i pel que fa a les modificacions substancials introduïdes a la ordenança 
General  de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret municipals, ve donat per haver 
entès convenient l’adaptació dels seus preceptes al canvis normatius que tenen rellevància per 
la gestió, inspecció, i recaptació dels ingressos de dret públic. 
  
Vistos l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme 
al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes favorables de Secretaria i de Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa 
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia 20 d’octubre de 2011, va dictaminar 
favorablement, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D  
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir 
per a l’exercici 2012 i següents 

 
SEGON.- Aprovar  provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1  
 

reguladora de l’impost sobre béns immobles 
 

Ordenança Fiscal núm. 2 
 

reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 3 
 

reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 5 
 

reguladora de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 8 
 

reguladora de la taxa per la vigilància especial 

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per expedició de 
documents 
 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
funeraris municipals 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa control sanitari d’animals 
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Ordenança Fiscal núm. 12 
 

reguladora de la taxa sobre llicencies d’obres 

Ordenança Fiscal núm. 14  
 

reguladora de la Taxa per la utilització de 
l’edifici municipal “Centre cultural i social el 
Casal”, “La   Fàbrica”, “El Castell” i la “Casa de 
la Vila, i per la utilització de béns mobles 
municipals 
 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 

reguladora de la taxa per la utilització 
d’instal·lacions esportives municipals 

Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la taxa pel subministrament 
d’aigua i dret de connexió 

Ordenança Fiscal núm. 18 
 

reguladora de taxa per la prestació de servei de 
recollida d’escombraries 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 

reguladora de la taxa per la prestació de servei 
d’ajuda a domicili, auxiliar de la llar 

Ordenança Fiscal núm. 22 
 

reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de Taxa per la prestació de serveis 
de caràcter lúdic, cultural, esportiu i 
d’entreteniment i similars 

Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
 

 
 
TERCER.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de l’ 

Ordenança núm. 26 reguladora del preu públic per publicitat en el Butlletí 
d’informació Municipal i altres publicacions. 

 
QUART. -  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de 29 de setembre de 2011. 

 
CINQUÈ.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis a la pàgina Web de l’Ajuntament els 

anteriors acords provisionals, així com el text complert de les  Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
SISÈ-  Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici 

de 2012, així com el text íntegre de les modificacions, seran objecte de publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, Mitjançant remissió expressa al text/model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
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data 29 de setembre de 2011, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  

 
 
Intervé el senyor Mariano Méndez qui comença donant la benvinguda a la senyora Eva 
Arambarri. Segueix dient que hi ha una frase d’en Benjamin Franklin que diu que “no hi ha res 
ineludible excepte la mort i els impostos”,  i manifesta que ell no està totalment d’acord amb 
això perquè creu que els impostos es poden baixar, pujar, congelar,  i pel que fa a la mort, amb 
els avenços en medicina l’endarrereixen cada cop més. Diu que ells han decidit pujar els 
impostos en uns moments de greu crisis econòmica que afecta d’una manera brutal als 
ciutadans de Vacarisses, especialment als més de 500 aturats, als pensionistes, famílies 
nombroses, o amb persones dependents al seu càrrec. Diu que tot i que els van dir a la 
Comissió Informativa que l’ increment seria d’un 3% aproximadament, l’IPC previst, en alguns 
casos la pujada ha estat molt superior, per exemple l’ impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres, el mòdul bàsic passa de 445 euros el m2 a  490 el m2, un augment del 10,1%. 
 
Intervé el senyor Salvador Boada dient que es deu tractar d’un error perquè les ordres han 
estat de fer un increment del 3% en tot. 
 
 El senyor Carles Canongia intervé per aclarir que aquest punt en concret l’estableix el Col·legi 
d’Arquitectes,i es tracta d’una quota mínima. 
 
 El senyor Mariano Méndez segueix dient que a l’ordenança de prestació de serveis d’ajuda a 
domicili i auxiliar de la llar es passa de 13,30 euros hora a 14,83  euros hora, s’incrementa un 
11,5 %. Finalment a la taxa per la utilització de  bens mobles municipals en relació al préstec 
de taules, cadires, vol saber si l’ import és una fiança o bé és el cost per l’ús que s’en fa. Per 
acabar diu que el seu partit votarà en contra d’aquest augment de taxes i impostos però que 
abans volen escoltar les raons d’eficàcia i responsabilitat que els porten a aquesta pujada.  
 
Pren la paraula el senyor Toni Masana, dient que li sembla que hi ha alguna cosa més que ha 
pujat més del 3%. 
 El senyor Salvador Boada torna a dir que si hi ha una pujada per sobre del 3% ha estat un 
error. 
 El senyor Toni Masana segueix dient que el seu partit també hi votarà en contra,  que Unió 
Independent per Vacarisses va basar part de la seva campanya electoral, i així ho va plasmar 
en uns rètols, que no pujarien els impostos, per tant això no és coherent amb el que deien fa 
només quatre mesos, i no entén que els fa canviar de parer. Per altra banda no li quadra que si 
la pujada només és del 3%, d’on sortiran els diners de l’escola bressol, de l’escola de 
música,per exemple, i pregunta si potser tenen previstos uns ingressos addicionals de 
l’abocador o d’un altre lloc. 
 
Intervé el senyor Ricard Reollo, qui comença donant la benvinguda a la senyora Eva Arambarri. 
Segueix la seva intervenció llegint el punt número 10 del programa electoral d’Unió 
Independent per Vacarisses en que diu “gestionarem els impostos amb transparència, 
coherència, claredat i lluitarem per no pujar-los”,i en 4 mesos hi ha hagut una crisi de govern, 
en 5 mesos s’han pujat els impostos...Els hi agradaria saber a que es destinen els diners que 
es segueixen rebent de l’abocador. Segueix dient que estant en contra amb la ordenança fiscal  
23, que és la taxa referent a la prestació de serveis de caràcter lúdic, cultural ,esportiu i 
entreteniment, demana que aquesta ordenança no es toqui, seria un detall, doncs es tracta 
d’una època de tres mesos que els pares no saben on deixar els nens, i estan pujant un 44% 
els casals de setembre de 1er a 5è, de 10,58 a 40 euros la quota màxima de l’hora 
extraordinària, els casals infantils passen de 21 a 40 euros, la quota màxima per hora 
extraordinària de 11 a 40, això comparant les ordenances amb les del 2010, i a més troben a 
faltar el pack jove. Per tant també hi votaran en contra.  
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Pren la paraula el senyor Carles Canongia, qui comença també donant la benvinguda a la 
senyora Eva Arambarri, i explica que ha trobat a faltar per part de la persona responsable de 
l’àrea, l’explicació de la filosofia que justifica aquesta pujada, per tant s’ estant fent 
especulacions. Diu que durant 4 anys s’ha fet una demagògia amb aquest tema, fins hi tot quan 
l’any passat no van pujar el impostos, se’ls hi va acusar del perquè no els pujaven. Demana 
saber si l’ajuntament es compromet a mantenir els mateixos serveis que s’han donat fins ara, si 
la resposta es positiva, hi votaran a favor. Continua dient que del preu de l’aigua es pujarà el 
tercer tram i no el primer ni el segon, per tant es penalitzen les piscines i la industria però no el  
ciutadà. 
El senyor Salvador Boada explica que això es degut a que es prenen dos decimals i no tres per 
fer l’augment. Segueix dient que el pressupost del 2010 és purament fictici, no es tracta de 
mentides d’ Unió Independent per Vacarisses. Qui ha governat sap perfectament els números, 
que hi ha partides d’ingressos que no es compliran i que les despeses s’han quedat curtes. 
D’un pressupost de 8 milions d’euros s’hauran de retallar 2 milions. En aquests moments 
només s’està aplicant l’IPC als impostos. Ja veurem quan s’aprovi el pressupost si es seguiran 
prestant els mateixos serveis Diu que avui ens ha arribat una notificació per la qual ens 
comuniquen que les ajudes per l’escola bressol no es rebran. No sabem si hi haurà ingressos 
de l’abocador, s’està parlant amb el consorci. 
 
El senyor Josep Maria Gibert explica que en relació als casals d’estiu està com fins ara, amb un 
mínim i un màxim, que ells no han tocat res. L’ajuntament marcarà el preu que cregui 
convenient dins d’aquests límits, i per poc que l’ajuntament pugui no posarà el preu a la part 
alta. 
 
Pren la paraula el senyor Ricard Reollo i diu que està en les seves mans que les famílies no es 
trobin amb despeses extres de 300 o 400 euros. 
 
Intervé el senyor Toni Masana  qui en relació a la fiança pel préstec de les taules i cadires vol 
recordar que el senyor Salvador Martí en el seu dia hi estava completament en contra. I en 
canvi ara ho mantenen. Com que les taules i les cadires estaven en molt mal estat mai van 
arribar a aplicar la taxa, i el que volien era comprar taules i cadires noves i començar a aplicar 
la taxa. 
 
El senyor Ricard Reollo diu que no veu per enlloc el pack jove, i que no sap si s’elimina o si és 
un error. 
 
Pren la paraula el senyor Mariano Méndez qui diu que considera que els inconvenients superen 
els possibles avantatges, i afecten sobretot a aturats, pensionistes, famílies amb persones 
dependents al seu càrrec. Torna a demanar que no segueixi endavant. 
 
Intervé el senyor Ricard Reollo i diu que no vol repetir-se però que han pujat els impostos quan 
van dir que no els pujarien, torna a demanar saber on van els diners que s’ingressen de 
l’abocador. Pel que fa a la quota dels casals d’estiu, diu que és evident que a Vacarisses hi ha 
cada dia més nens i per tant han de procurar negociar en el seu moment amb l’empresa 
adjudicatària un preu a la baixa. 
 
Pren la paraula el senyor Carles Canongia qui diu que no s’han treballat les ordenances i per 
tant no es pot donar explicacions del motiu de les coses. Ells discutien les taxes regidor per 
regidor, no feien responsables als tècnics, i ells ni tant sols ho han planificat. Ara podrien haver 
anul·lat aquestes taxes però com que ni se les han llegit les han tirat endavant. Per exemple 
amb el rebut de l’aigua el ciutadà notarà la pujada i no serà per culpa de l’ajuntament, en canvi 
altres taxes com les escombraries i l’aigua estan àmpliament subvencionades per l’ajuntament. 
Per tot això, i com que no els hi garanteixen que es segueixin donant els mateixos serveis, 
s’abstindran a la votació. 
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Intervé el senyor Salvador Boada qui diu que ara la situació és molt diferent, cada d’any amb la 
revisió cadastral de l’Estat de l’IBI, l’ increment era d’un 10%, i l’any 2009 ells el van pujar 
aquest impost un 20%, que va ser quan es van queixar de la pujada d’impostos. Mai s’ha 
discutit una pujada de l’IPC d’un 3%. S’ estant estudiant tots els serveis, que costen, que es pot 
subvencionar, que es pot treure; hi ha activitats més deficitàries I d’altre menys,  i comenta que 
tampoc han dit res del que suposa la funcionarització del personal per l’ajuntament.  
 
Intervé la senyora Laura Sanchez dient que la funcionarització suposa un estalvi. 
 
Segueix el senyor Salvador Boada amb la seva intervenció dient que el capítol 1,  personal,  
suposa casi un 60  % del pressupost quan hauria de ser d’un 35%, com a tots els ajuntaments. 
Del pressupost del 2007 al de 2008, de personal ,veuran que hi ha un milió i mig d’euros de 
diferencia. Un increment del 3% simplement és la pujada de l’IPC. Del CTR es cobraran 
500.000 euros enlloc dels 2 milions tres-cents mil. Per tant s’han de saber primer les retallades 
que hi haurà en coses que ja s’han pagat. No parlem en futur, als pares no els reclamarem 
aquests 15.000 euros que ens deixen de subvencionar de les escoles bressol. Encara no 
sabem que pretén la Generalitat, s’està parlant de tot, i a partir d’aquí veurem que es pot fer, 
segueix dient que aquí s’acaba el debat. 
 
El senyor Toni Masana i la senyora Laura Sanchez demanen la paraula, però el senyor 
Salvador Boada diu que ja han seguit l’ordre establert dos cops cadascú. 
 
El senyor Carles Canongia demana que es respecti el funcionament del Ple, doncs des de que 
el presideix és una olla de grills. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat amb els vots en contra dels regidors del PP, ERC i CIU, 
l’abstenció dels regidors del PSC i el vot a favor de la resta de regidors. 
 
 
5.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA  D’APROVACIÓ INICIAL DE  LES MODIFICACIONS DE 

CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CREDIT I SUPLE MENTS DE CRÈDIT 
  
 

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

 
 ANTECEDENTS 
 

1. Per decret de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2011 pel que es proposa la modificació de 
crèdits dins el pressupost vigent així com els informes obrants en l'expedient. 

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació  per a les quals la 
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de 
tresoreria per a despeses generals  amb subjecció a les disposicions vigents. 
 

3. Despeses que cal finançar: 
 
  

Partida Pressupostària Modificació 
151 600 141.534,38 
155 609 112.026,89 
162 227 25.719,64 
321 227 1.480,37 

TOTAL   280.761,28 
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 Finançament que es proposa: 
 

Romanent Líquid de Tresoreria no afectat i disponib le 

87004 253.561,27 € 
Baixa de crèdits per transfèrencia  
232 223 1.884,16 € 
920 220 12.806,75 € 
920 220 6.607,50 € 
920 223 2.561,00 € 
924 221 3.340,61 € 
TOTAL   280.761,28 

 
 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

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

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

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

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 

Atès que la comissió Informativa de Règim Interior reunida el dia 20 d’octubre de 2011 va 
dictaminar favorablement, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 

 
 

A C OR D 

PRIMER.-  Aprovar inicialment l’expedient de transferències de crèdit i suplement de crèdit  
que cal finançar  mitjançant  romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.  
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SEGON.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
No obstant la Corporació decidirà. 
 
Intervé el senyor Toni Masana, dient que se li passen totes les ganes d’intervenir i parlar veient 
com van les coses. Només vol saber perquè amb els altres propietaris es va arribar a un acord i 
amb aquest no, en referencia a l’ increment de la partida per pagar el preu just d’una expropiació. 
Li respon el senyor Salvador Boada que es tracta d’una sentència judicial que s’ha de complir 
perquè ho diu el jutge. L’advocat va aconsellar que s’havia de pagar per no anar acumulant 
interessos i no pagar més tard perquè es retaxi la finca.  
Intervé el senyor Carles Canongia dient que en cada canvi de partida el regidor corresponent 
donava l’explicació pertinent. Per tant amb el que es va explicar a la comissió informativa, creuen 
que hi ha coses molt més importants, suposa que es tracta d’estratègies de pleits, per tant 
discrepem, doncs es tracta d’una injustícia respecte al que se’ls va pagar als demés. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovada amb l’abstenció dels regidors d’ERC i del PSC i el vot a 
favor de la resta de regidors. 
 

6.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ D’ EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVE S PARTICULARS I 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT AL P ROJECTE 
COMPLEMENTARI Nº1 D’ESTABILITZACIÓ DEL FRONT DEL CA MÍ D’ACCÉS A LA 
URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL DE TORREBLANCA II  (VACARISSES). 

 

Que el Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 31 d’agost de 2009 
va elevar a definitiva l’adjudicació provisional del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
TORREBLANCA II DE VACARISSES,  feta a l’empresa FCC CONSTRUCCION , SA,  per un 
import de  nou milions cent cinquanta-cinc mil nou-cents seixanta euros (IVA exclòs) 
(9.155.960,00 euros), més un milió quatre-cents seixanta-quatre mil nou-cents cinquanta-tres 
euros amb seixanta cèntims d’IVA (1.464.953,60 euros),i de conformitat amb els altres aspectes 
de l’oferta presentada. En data 17 de setembre de 2009 es formalitzà el corresponent contracte. 
  
En data 8 d’abril de 2011, l’arquitecte municipal emet informe amb el contingut següent: 
 
“ Antecedents. 
En l’actualitat s’està portant a terme l’execució de la urbanització del sector de Torreblanca II 
de Vacarisses d’acord amb el projecte redactat el setembre de 2008 per l’estudi 
URBANOYDE,S.L., equip  que a més a més , és la direcció facultativa d’aquesta obra.  
Proposta. 
En aquesta fase d’execució, l’equip facultatiu ha cregut oportú replantejar les actuacions a fer 
en el torrent  existent entre els carrers Fonts de Torreblanca 2 i Fonts de Torreblanca 3. 
Aquesta nova proposta replanteja constructivament  el pas d’aigües del torrent per sota  del 
petit vial que uneix aquests dos carrers,  degut a la impossibilitat de fer arribar els elements 
prefabricats  del ponto de 18 metres de llargària al seu emplaçament,  i a la vegada proposa 
estabilitzar un marge de l’actual torrent per tal de reforçar  l’encaixonament de les aigües 
pluvials. 
A la vista del mal estat d’aquests marges, es va encarregar un Estudi Geotècnic per determinar 
les mesures correctores que calia afrontar per donar-hi una solució estable i definitiva a 
aquesta manca d’estabilitat . 
Aquesta proposta te un pressupost de 343.415,34 € més I.V.A.  (405.230,10 €) 
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El projecte ha estat encarregat per l’Ajuntament de Vacarisses el passat 22 de desembre de 
2010 a l’enginyeria ENGIPROJECT. 
Conclusions 
Vist que la solució constructiva adoptada per resoldre el pas d’aigües , s’adapta millor a les 
possibilitats físiques de treball en aquest indret. 
Vist  que l’estabilització el marge de 60 metres de llargària , és del tot necessària per consolidar 
l’encaixonament de les aigües en aquest punt. 
Procedeix informar favorablement  la tramitació de l’aprovació del Projecte  Complementari 
nº1, d’Estabilització del Front del Camí d’Accés del Sector Residencial de Torreblanca II  
D’acord amb el que disposa el Projecte Complementari 1 esmentat , en el punt 4 de la seva 
memòria, i per el fet de que segons el planejament vigent aquest torrent afectat  te la 
qualificació de Servei Tècnic  (Sistema Hidràulic) , en la fase d’exposició pública que ara 
s’obrirà , caldrà sol·licitar informe a l’Agencia Catalana de l’Aigua.” 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 11 
d’abril de 2011 , aprovà inicialment PROJECTE COMPLEMENTARI Nº1 D’ESTABILITZACIÓ 
DEL FRONT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL DE 
TORREBLANCA II  (VACARISSES). 

L’Agència Catalana de l’Aigua en data 29 de juny de 2011 resol autoritzar les obres de conformitat 
amb unes condicions que detallen. 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 19 
de setembre de 2011 , aprovà definitivament el PROJECTE COMPLEMENTARI Nº1 
D’ESTABILITZACIÓ DEL FRONT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR 
RESIDENCIAL DE TORREBLANCA II  (VACARISSES) com a obra complementària del 
Projecte d’urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses, redactat amb data febrer 2011 
per EngiProject SL, amb un pressupost d’execució per contracta de 405.230,10 euros (inclou 
pressupost d’execució material 288.584,32 euros, despeses generals 37.515,96 euros, benefici 
industrial 17.315,06 euros, IVA 61.814,76 euros). 
 
L’anunci que dóna notícia de l’acord d’aprovació definitiva del  PROJECTE COMPLEMENTARI 
Nº1 D’ESTABILITZACIÓ DEL FRONT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL 
SECTOR RESIDENCIAL DE TORREBLANCA II  (VACARISSES) com a obra complementària 
del Projecte d’urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses, ha estat publicat al tauler 
d’edicte municipal i a la pàgina Web municipal el dia 28 de setembre de 2011,  i al Butlletí 
Oficial de la Província de data 4 d’octubre de 2011. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,  pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en data 22 de setembre de 2011,  es tramet a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona , certificat de l’acord d’aprovació definitiva 
juntament amb un exemplar del projecte i còpia de l’expedient degudament diligenciat, essent 
rebut per aqueix Ens el 26 de setembre de 2011. 

A l'informe d'intervenció de data 10 d’octubre de 2011 es manifesta que  existeix consignació 
suficient al grup de programa 150 concepte 609 del vigent Pressupost General de l’exercici 
2011 per a l'autorització de la despesa de 405.230,10   euros  (IVA inclòs ), realitzant-se pel 
mateix import una reserva per a l'esmentada despesa, per a la contractació d’aquesta obra. 
 
L’empresa contractista de l’obra principal FCC CONSTRUCCION , SA , en data  10 d’octubre de 
2011, núm. registre d’entrada 4315,  presenta escrit de valoració de l’esmentat projecte a raó de 
286.342,32 euros (IVA inclòs). 
 
 
Atès que la Direcció Facultativa ha emès informe, en data 19 d’octubre de 2011, al respecte 
amb el contingut següent: 
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“En referència a les obres pendents d’execució al carrer Fonts de Torreblanca, en les 
immediacions a la Font de St. Pere, tal com es menciona en altres informes, durant les fases 
d’obra va sorgir un problema al descobrir-se de manera fefaent la inestabilitat dels sols on 
s’assenta un tram d’aquest carrer, primer amb la presència de baumes en el talús pràcticament 
vertical que limita el carrer i cau sobre el Torrent Fondo i després amb els resultats d’un estudi 
geotècnic encarregat per a cercar una solució a aquesta situació. Donat que es tracta d’un eix 
vial molt important en la trama del sector, aquest problema és especialment greu i per tant és 
de vital importància minimitzar el risc de lliscament del talús.  
 
De les diferents alternatives estudiades per a solucionar aquest problema es va escollir  la que 
recull el “PROJECTE COMPLEMENTARI Nº1 D’ESTABILITZACIÓ DEL FRONT DEL CAMÍ 
D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL DE TORREBLANCA II 
(VACARISSES)” realitzat per l’empresa Engiproject S.L., i en el seu moment es va procedir a la 
seva aprovació administrativa per part dels diferents responsables involucrats, entre ells l’ACA. 
Aquestes obres estan valorades en pressupost de €343.415,34 (sense IVA).  
Tenint en compte la conveniència tècnica de que la mateixa empresa que executa les obres 
d’urbanització del sector Torreblanca II executi també aquestes obres d’estabilització, havent 
presentat una oferta valorada en €242.662,98 (sense IVA), i ates que es compleix amb els 
requisits establerts a l’article 155b de la Llei de Contractes del Sector Públic, INFORMEM 
FAVORABLAMENT a l’adjudicació d’aquesta obra a l’empresa FCC (Fomento de 
Construcciones i Contratas).” 
 
Atès que foren replantejades les obres per part del cap de Serveis Territorials, i tanmateix 
confirmada la seva idoneïtat i viabilitat del projecte, segons informe de data 17 d’octubre de 
2011. 
 
Vist l’informe de Secretaria, segons el qual i en virtut del que disposa l’article 155.b) de la Llei 
de contractes del sector públic (LCSP), és procedent l’adjudicació del contracte pel 
procediment negociat  sense publicitat quan es tracti d’obres complementàries que no figuren al 
projecte ni en el contracte, o en el projecte de concessió i el seu contracte inicial, però que degut a 
una circumstància que no pogués haver-se previst per un poder adjudicador diligent passen a ser 
necessàries per a executar l’obra tal i com estava descrita en el projecte o en el contracte sense 
modificar-la,  i l’execució de la qual es confiï al contractista de l’obra principal o al concessionari de 
l’obra pública, d’acord amb els preus que regeixen per al contracte primitiu o que, en el seu cas, es 
fixin contradictòriament, sempre que les obres no puguin separar-se tècnica o econòmicament del 
contracte primitiu sense causar grans inconvenients a l’òrgan de contractació o que, encara que 
resultin separables, siguin necessàries per al seu perfeccionament, i que l’ import acumulat de les 
obres complementàries no superi el 50 per cent de l’ import primitiu del contracte.   
 
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran la present 
contractació. Tanmateix existeix el Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
de l'obra principal  Projecte d’urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses, aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 27 de març de 2009, , els qual ha de regir la present 
contractació  en tot allò que no contravingui les particularitats d'aquestes obres 
complementàries 

Vist el que disposen els articles 42.2, 135.4 , 138.1, 138.2, i 140.3 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, amb les modificacions  operades per la Llei 34/2010, 
de 5 d’agost de 2010, i la Llei 2/2011, de 4 de març de 2011, d’Economia Sostenible. 
 
En haver estat el Ple de la Corporació l’òrgan competent per a la contractació de l’obra principal 
per aplicació allò disposat al punt 2 la Disposició Addicional Segona de la LCSP, i a l’article 
274.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, es dedueix que per a la contractació de les complementàries correspon la 
competència al mateix òrgan. 
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Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials, reunida en sessió extraordinària el dia 
20 d’octubre de 2011 va dictaminar favorablement, al Ple de la Corporació proposo l’adopció 
del següent 
 

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

negociat sense publicitat , d’adjudicació del contracte de les obres corresponents al 
PROJECTE COMPLEMENTARI Nº1 D’ESTABILITZACIÓ DEL FRONT DEL CAMÍ 
D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL DE 
TORREBLANCA II  (VACARISSES), com a obres complementàries del Projecte 
d’Urbanització de Torreblanca II, d'acord amb  projecte tècnic redactat en data febrer 
2011 per EngiProject SL,   essent el tipus de licitació de 343.415,34 euros (IVA no 
inclòs) TRES-CENTS QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS 
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS. 

 
SEGON.-   Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte 

d’obres de referència,els quals es consideren part integrant d'aquest contracte , 
disposant la seva exposició al públic al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al perfil del 
contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament, amb expressió dels recursos que 
s’hi poden interposar. 

 
TERCER.-   Autoritzar la despesa de  405.230,10  euros, IVA inclòs (QUATRE-CENTS CINC 

MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS) amb el desglossament 
següent: 343.415,34  euros, pressupost net, i 61.814,78 euros en concepte 
d’Impost sobre el Valor Afegit, amb càrrec al grup de programa 150 concepte 609 
del Pressupost General de 2011. 

 
QUART.-   Adjudicar, de conformitat amb allò previst a l’article 155.b de la Llei 30/2007, de 

Contractes del sector públic,  el present  contracte d'obres complementàries, 
corresponents al PROJECTE COMPLEMENTARI Nº1 D’ESTABILITZACIÓ DEL 
FRONT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL 
DE TORREBLANCA II  (VACARISSES) a l'empresa contractista de l’obra principal 
FCC CONSTRUCCION, S.A, pel preu cert de 242.662,98   euros (IVA exclòs) DOS-
CENTS QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS.  
Aquest contracte es regirà pel Plec de Clàusules Administratives Particulars annex al 
present acord, pel Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte de 
l'obra principal  Projecte d’urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses, 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 27 de març de 2009,  en tot 
allò que no contravingui les particularitats d'aquestes obres complementàries, i pel 
Plec de Clàusules Administratives Generals (en tot allò que no contravingui la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic amb les modificacions  
operades per la Llei 34/2010, de 5 d’agost de 2010, i la Llei 2/2011, de 4 de març de 
2011). 

 
CINQUÈ.-  Disposar la despesa de 286.342,32  euros, amb càrrec al grup de programa 150 

concepte 609 del Pressupost General de 2011. 
 
SISÈ.-  Anunciar l’acord l’adjudicació al  tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al perfil de 

contractant.  
 
SETÈ.-  Notificar el present acord al contractista,  i requerir-lo  perquè dins dels deu dies 

hàbils, comptats des del següent en què rebi la notificació de l’acord d’adjudicació, 
presenti document que acrediti haver constituït la garantia definitiva de 12.133,15 euros,  
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tot fent-li l’advertiment que l’eficàcia de l’acord d’adjudicació restarà supeditada a la 
constitució de dita garantia. 

 
VUITÈ.-  Requerir el contractista perquè, dins del termini de quinze dies hàbils, a comptar des de 

l’endemà de la notificació del present acord, comparegui davant la secretari a de 
l’Ajuntament  per tal de formalitzar el contracte . 

 

NOVÈ.-  Facultar el regidor d’urbanisme per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball, 
del programa de treball, de les certificacions que lliuri el director facultatiu de les obres i 
preus contradictoris, si s'escau, així com del retorn o cancel·lació de la garantia definitiva 
i liquidació del contracte, formular els actes de requeriment a efectuar al l’adjudicatari del 
contracte, tant el relatiu a la documentació a presentar previstos a l’article 135.2 de la 
LCSP, com per a la formalització del contracte previst a l’article 140.3, apartat segon de 
la LCSP, així com de l’aprovació de tots aquells actes administratius que es derivin 
d’aquesta contractació.  

 
DESÈ.-  Que es publiqui la formalització del contracte al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i al perfil de contractant de l’Ajuntament , en el termini no superior a quaranta-
vuit dies comptats des de la data de la formalització  del contracte. 

 
Pren la paraula el senyor Mariano Méndez dient que hi votaran a favor tot i que els agradaria que 
s’hagués seguit el plànol i el pont es construís, però no volen que es demorin més les obres. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat dels presents. 
 
 
7.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’ACCEPTACI Ó DE LA SUBVENCIÓ 

ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERA LITAT DE 
CATALUNYA, COMPLEMENTÀRIA DE LA CONCEDIDA  MITJANÇA NT RESOLUCIÓ 
DE LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT DE 20 DE JULIOL DE 2 011, PER LA QUAL 
S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TI TULARS 
D’ESCOLES DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011. 

 

Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, per la qual 
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars d’escoles de música per al curs 2010-
2011. 

Vist que el Departament d’Ensenyament mitjançant aquest resolució va atorgar a l’Ajuntament 
de Vacarisses l’ import de 42.900,00 € pel curs 2010-2011 per a coadjuvar el finançament de 
les despeses de funcionament de l’escola municipal de música de Vacarisses.  

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 29 de setembre de 2011 
va acceptar aquest ajut econòmic. 

Atès que segons l’apartat 2 de la Resolució 20 de juliol de 2011, la subvenció podrà ser 
ampliable d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, i aprovat el Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2011, s’amplia el mòdul de subvenció d’escola de música, 
suposant un increment de 22.880 euros respecte a la subvenció inicialment atorgada. 

 

Vist que a l’article 5.a) de la Resolució s’estableix que per al pagament de l’ import atorgat 
caldrà presentar acord del Ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció. 

Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones, reunida en sessió extraordinària el 
dia 20 d’octubre de 2011, va dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció 
del següent: 
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A C O R D 
 

 
PRIMER.-  Acceptar l’ajut atorgat pel Departament d’Ensenyament, per import de 22.880,00 € 

pel curs 2010-2011, en concepte d’ampliació de mòdul de subvenció inicialment 
atorgada mitjançant Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 
2011 ,per al finançament de les despeses de funcionament de l’escola municipal de 
música de Vacarisses . 

 
SEGON.-  Aprovar la minuta de conveni subvencional,  a subscriure amb el Departament 

d’Ensenyament, per al finançament de l’Escola de Música Municipal de Vacarisses, 
pel curs 2010-2011. 

 
TERCER.-  Comunicar el present acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Intervé el senyor Josep Maria Gibert i explica que la Generalitat ha incrementat la subvenció en 
160 euros per alumne, però tot i això la retallada és important. 
Intervé el senyor Salvador Boada i diu que entre avui i demà la consellera ha dir alguna cosa al 
respecte. 
 
Es sotmet a votació i queda aprovat per unanimitat dels presents. 
 
Essent les 18 hores i 47 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 
 

 


