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ACTA  DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 29 DE DESEMBRE DE 2014 
 
A TALAMANCA, essent les 19.30 hores del dia 29 de desembre de 2014 es 
reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín 
Canales i l'assistència dels senyors Francesc Sellarès i Boixader i Ferran Argilés 
Sas com a regidors d’aquest Ajuntament, assistits tots ells per  la Secretària 
acctal. Sra. Lídia Portí i Purtí.  
 
Excusen l’assistència els regidors Sra. Consuelo González García i Sr. Jordi 
Graner Casasayas  
 
Declarat obert l'acte públic, es van tractar els següents punts en l’ordre del dia: 
 
 
1-. ADJUDICACIÓ DE L'OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EQÜESTRE 
A TALAMANCA”, EXP: Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575 
 
La proposta d’acord és la següent: 
 
 
“Antecedents 
  
1. En data 10 de novembre de 2014, es va publicar en el BOPB, en el DOGC, i 
també en el Perfil del Contractant l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de 
Talamanca adoptat en sessió ordinària de dia 29 d’octubre de 2014, pel qual 
s'exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen la contractació de les obres de construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca, així com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment 
obert amb varis criteris d'adjudicació. 
 
2. El dia 15 de desembre de 2014, la secretària de la Mesa va aixecar acta de 
la constitució de la Mesa de Contractació per a l'obertura del sobre A i 
qualificació de la documentació administrativa d'acord amb la clàusula 13 del 
Plec, a la qual s'hi reflecteix l’exclusió de l’empresa SERVEIS INTEGRALS 360 
PLUS,S.L., el requeriment de documentació a l’empresa BALDÓ I ASSOCIATS 
CONSTRUCTORA,S.L. i l’admissió de les pliques presentades per les 
empreses que es detallen a continuació: 
 

- CONSTRUCCIONES SOMIC,S.L. 
- CONSTRUCCIONS SALIDO CARRIÓ,S.L. 
- CONSTRUCCIONS BERAVI,S.L. 
- VORACYS,S.L. 
- CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL,S.A. 
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3. L’empresa BALDÓ I ASSOCIATS CONSTRUCTORA,S.L. va aportar la 
documentació requerida i la Mesa de Contractació va acordar admetre la plica 
presentada per l’esmentada empresa. 
 
4. En data 17 de desembre de 2014, la Mesa de Contractació es va reunir per 
procedir a l’obertura del sobre B i fer la proposta d’adjudicació, si s’esqueia.   
En l'acte es varen anomenar les empreses qualificades en l’acta d’obertura del 
sobre A i a continuació es van obrir els sobres B presentats per les empreses 
admeses i, posteriorment es va realitzar la puntuació definitiva del procediment,  
d'acord amb la fórmula del plec de clàusules amb la valoració final de les 
propostes. 
 
5. D'acord amb la clàusula 19 del Plec de clàusules, en data 19 de desembre 
de 2014 mitjançant escrit amb registre de sortida núm. 302, es va requerir al 
licitador que va quedar en primer posició, la constitució de la garantia definitiva i 
la documentació relacionada a la clàusula assenyalada anteriorment. 
 
6. En data 23 de desembre de 2014, el licitador que va quedar en primera 
posició VORACYS,S.L. va presentar, amb registre d'entrada núm. 540, la 
constitució de la garantia definitiva així com la documentació detallada en la 
clàusula núm. 19. 
 
Fonaments de drets 
 
1.- D'acord amb el que disposa la Disposició addicional segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre , correspon al Ple de la Corporació adjudicar 
aquells contractes d'obres que el seu import superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, com és el cas. 
 
 
S'acorda el següent: 
 
 
1. Adjudicar el contracte d'obra “Construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca”, amb núm. d’expedient Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575,  a 
l'empresa VORACYS,S.L., amb CIF B-65699092, i domicili a L’Avinguda 
Cerdanyola, 98, esc. A pl,5 de Sant Cugat del Vallès, per un import de 
140.934,04 euros (sense IVA), 170.530,19 euros IVA inclòs, l’assumpció sense 
cost per a l’ajuntament de Talamanca de la millora 1 i de la millora 2 
proposades en l’expedient i, l’ampliació en 4 anys del termini de garantia 
respecte del mínim previst (d’un any) que suposa un termini de garantia total 5 
anys. 
 
2. Autoritzar la despesa per a l'exercici 2014 per un import de 94.941,34 euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 337 60901 , i 75.588,85 euros amb 
càrrec al Pressupost de l'exercici 2015. 
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3. D'acord amb l'art. 156 del RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, requerir a l'adjudicatari 
perquè en el termini no superior a quinze (15) dies hàbils, comptadors des de 
l'endemà d'haver-se notificat a l'adjudicatari aquesta adjudicació, formalitzi el 
contracte. 
 
4. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de 
Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte 
per a la seva aprovació per l'Ajuntament. Efectuat aquest tràmit es procedirà a 
l'acta de replanteig i inici de l'obra. 
 
5. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada. 
 
6. Publicar el resultat d'aquesta adjudicació al perfil del contractant de 
l'Ajuntament de Talamanca, així com la seva formalització al BOPB i DOGC. 
 
7. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
8. Facultar a l’Alcalde per tal de que pugui signar qualsevol document que 
calgui per fer efectius els acords precedents.” 
 
La proposta se sotmet a votació i és aprovada per unanimitat dels tres membres 
assistents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ AJUNTAMENT DE 
TALAMANCA CORRESPONENT A L’ EXERCICI DE 2013 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 3 membres assistents. 
 
 
“Antecedents 
  
1.- Format per la Intervenció el compte general de la corporació corresponent a 
l’exercici de 2013, es va convocar la Comissió Especial de Comptes pel dia 29 
d’octubre de 2014. 
En aquesta data, el compte general es va sotmetre a dictamen de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual el va informar favorablement. 
 
2.- El compte general, amb l'informe de la Comissió, es va exposar al públic 
mitjançant un edicte que es va publicar en el BOPB en data 10 de novembre de 
2014 , i en el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de quinze dies i vuit 
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més, durant els quals els interessats van poder presentar reclamacions, 
objeccions o observacions. 
 
Durant aquest termini no se’n va presentar cap. 
 
Fonaments de drets 
 
 
1.- S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 al 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
2.- L’article 212.4 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala 
que acompanyat del informes de la Comissió Especial de comptes i de les 
reclamacions formulades, el compte general se sotmetrà al Ple de la corporació 
per a que pugui ser aprovat abans del dia 1 d’ octubre. 
 
3.- L’article 214.5 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, assenyala 
que les entitats locals rendiran al Tribunal de Comptes el compte general 
degudament aprovat. 
 
4.- L’article 4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, 
disposa que les corporacions locals han de remetre els comptes de cada 
exercici directament a la Sindicatura de Comptes. 
 
Sobre la base d’aquests antecedents, aquesta alcaldia presidència proposa al 
Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Únic.- Aprovar el compte general de la corporació de l'exercici 2013, de 
conformitat amb l’informe d’Intervenció, i remetre’l a la Sindicatura de 
Comptes.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 19:40 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 
 
 
 
 


