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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE 
EXTRAORDINARI  DE L’AJUNTAMENT EL DIA 12 DE 
JULIOL DE 2012. 
 
 
Vallirana, 12 de juliol de 2012 
 
Al Saló d’actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal 
per celebrar sessió extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, 
Eva-Maria Martinez Morales; hi assisteixen els següents senyors i 
senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA  CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO  SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI  PIÑERO 
-SRA. MARTA DÍAZ SEPULVEDA 
-SR. TEOFIL M.- GIBERT  BERTRAN 
-SR. DAVID FERRER  CANOSA 
 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
 
Del Grup d’ESQUERRA-AM 
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-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
Assistits  per la Secretària Sra. Susanna Espelt Piqué 
Assistits per l’Interventor Sr. Fernando González-Santacana Martín 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i explica que al ser un Ple extraordinari només hi ha tres 
punts, i no hi ha ni informació de l’Alcaldia ni precs i Preguntes, comenta que al no ser 
urgent si que hi ha haver Comissió Informativa 
 
Justifica la no assistència al Ple del Sr. Ivan Garcia Martín de Madrid del Grup 
Municipal del PP. 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del 
quòrum que cal perquè pugui ésser iniciada, a les 20 hores 
 
 
Nº 1. ACORD DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS 
RECAPTATÒRIES DE MULTES DE TRÀNSIT EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per 
accions u omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, justifica la realització 
d'actuacions per una Administració supramunicipal que pugui instrumentar 
un procés eficaç i comú per a la generalitat de municipis. 
 
D'altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, estableixen expressament que una Entitat local que gestiona per 
delegació recursos de dret públic municipals pugui exercir les facultats 
delegades en tot el seu àmbit territorial. 

 
Aquesta previsió legal comporta una major efectivitat de la recaptació 
realitzada per la Diputació, doncs les actuacions executives poden abastar 
els béns i drets situats dins la província. 

 
La Diputació de Barcelona ha creat l'Organisme de Gestió Tributària amb 
la finalitat de portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic de les Corporacions Locals que ho sol·licitin. 
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Considerant convenient per als interessos de la Corporació delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions 
imposades per infracció de la Llei de Seguretat Viària.  

 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 9 de juliol de 
2012. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 

 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització 
a través de l'Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat 
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l'empara 
del que es preveu en els articles 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim 
local, les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de 
multes de circulació, que es relacionen a continuació: 

 
 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 
facilitades  per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció 
General de Trànsit. 
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de 
trànsit i  seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent. 
c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal 
competent 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es 
determinin, les dades  de les sancions greus i molt greus, fermes en via 
administrativa, als efectes previstos  en l’article 60.4 del RD legislatiu 339/1990, 
de 2 de març, pel qual s'aprova el text  articulat de la Llei sobre Trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària,  modificat per la Llei 18/2009 
de 23 de novembre 
e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.  
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 
recaptatori.  
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per 
resultar fallits  els obligats al pagament.  
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o 
recaptació de les  multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de 
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Gestió Tributària,  donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans 
telemàtics, cas de resultar  aquest últim l'Administració competent per a la 
seva resolució o tramitació. 
m. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb 
les  previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals,  Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 
 
 
SEGON.-  Si amb posterioritat a l’acceptació de la delegació conferida 
s’ampliés o modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats 
els acords plenaris pertinents es faran públics mitjançant anunci publicat en el 
BOPB i en el DOGC, així com a la seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària per a general coneixement. 
 
A més,  l’Ajuntament podrà  encomanar a  l’Organisme de   Gestió  Tributària la  
realització d’ actuacions preparatòries dels acords municipals,  tals com 
l’elaboració de propostes de resolució d’ al·legacions formulades pels 
presumptes infractors i en els supòsits en què no resulti preceptiu l’ informe de 
l’ agent municipal. 
 
TERCER.-  La delegació conferida de l’ exercici de les competències descrites 
en l’apartat  primer i la realització d’actuacions de cooperació que puguin 
encomanar-se a l’ORGT, a l’ empara del previst a l’ apartat segon, es regeixen 
per les següents regles : 
 
 Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i produirà els 
seus efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un 
termini de dos anys a comptar des d’aquesta data.   
 
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
 Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, establerts en la normativa 
sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant. 
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 Regla tercera.-  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
 
 Regla quarta.- Per a l'eficaç expedició de notificacions, s'observaran les 
regles següents: 
 
  1. L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament un aplicatiu de gestió 

que permeti la introducció telemàtica de les dades de les denúncies i 
aquelles altres que es derivin dels actes de competència municipal 
(suspensions, anul·lacions...), així com la resta d’informació precisa 
per a la correcta tramitació dels procediments. 

 
 A través del mateix aplicatiu, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps 

real a la informació de les actuacions realitzades en els procediments 
sancionadors, a les dades de tipus comptable relatives a la gestió 
(càrrecs, cobraments, baixes i fallits) i als fitxers que s’hagin de 
trametre a l’Ajuntament en relació a la tramitació dels procediments 
sancionadors. 

 
 La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme 

mitjançant les PDA’s dotades de telefonia mòbil que utilitzin els 
agents denunciants. 

 
 2.  L'Ajuntament comunicarà a l'ORGT el quadre d'infraccions i 

sancions, a efectes de la seva informatització, havent de comunicar 
puntualment qualsevol modificació aprovada. 

 
 3. -    L'ORGT processarà en temps real la informació tramesa per 
l'Ajuntament i  consultarà les dades del Registre de vehicles de la Direcció 
General de Trànsit,  podent donar-se les següent situacions: 
 
 a) La infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de 
 l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu 
cas,  coincideixen amb les existents a la base de dades de l’ORGT i la 
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matrícula  informada existeix a la base de dades del Registre de vehicles, en 
quin cas  s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran les actuacions necessàries per 
iniciar el  procediment recaptador objecte d'aquest Conveni. 
 

 b) La infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions 
de  l’Ajuntament, les dades del DNI de l’infractor identificat, en el seu 
cas, no es  corresponen amb les existents a la base de dades de l’ORGT 
o la matrícula  informada és inexistent en la base de dades del Registre de 
vehicles; en aquests  casos no pot acceptar-se el càrrec i es deixarà 
constància en l’aplicatiu  informàtic per a coneixement de l'Ajuntament. 

 
 4.-  La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les 
diferents fases  del procediment recaptatori es portarà a terme per l'ORGT 
d’acord amb les  previsions contingudes a la seva Ordenança general de 
gestió, inspecció i  recaptació dels ingressos de Dret públic municipals. 
 
 En particular, s’ impulsarà la notificació telemàtica quan s’ adreci a 
persones  jurídiques o  a les persones físiques que  l’ hagin sol·licitat. 
 
 Regla cinquena.- Quan l’ Ajuntament, per Decret de l’ Alcalde President, 
hagi sol·licitat a l’ ORGT el suport tècnic per formular propostes de resolució de 
les al·legacions formulades pels interessats, en supòsits en què no cal l’ informe 
preceptiu de l’ agent municipal, l’ ORGT redactarà la proposta que transmetrà a 
l’ Ajuntament telemàticament. 
 
Un cop dictada la corresponent resolució per part de l’ òrgan municipal 
competent, l’ ORGT  procedirà a la seva notificació, sempre que es pugui 
practicar abans que hagi prescrit l’ acció per sancionar. 
 
 Regla sisena.-  Les modificacions procedents com a conseqüència de la 
resolució d’al·legacions o recursos presentats davant l'Ajuntament es 
traslladaran a l'ORGT mitjançant la seva gravació en l’aplicatiu de gestió de 
multes 
 
Si l'Ajuntament no comunica suspensions o anul·lacions, el procediment 
recaptador s'impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula en el 
Reglament General de Recaptació i en la normativa interna de l'ORGT. 
 
 Regla setena.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre a fi de portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte d'aquest Conveni, la taxa per 
la prestació de serveis i realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les 
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funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici. 
 
 Regla vuitena.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats 
recaptades per exercicis i tipus de multes s'efectuarà mensualment. 
 
Així mateix, es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats 
recaptades una vegada deduït l'import de la taxa previst a la regla setena. 
 
 Regla novena.-  La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en 
aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través 
de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
 Regla desena.-  A més de les obligacions establertes en la legislació vigent 
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 

a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 
més efectiva  la gestió de la recaptació executiva.  
b) Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que 
pugui tenir  coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c) Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 
11/2007, de  22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 
d) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres 
auxiliars  de l’ORGT relativa a procediments sancionadors per 
infraccions de circulació,  remetent la mateixa a l’Ajuntament per 
mitjans telemàtics, restant l’original sota  la seva custòdia fins que es 
pugui procedir a la seva eliminació definitiva quan  així ho prevegi la 
normativa sectorial d’aplicació. 
e) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats 
per la Llei  de seguretat viària, la informació necessària per a l’anotació en 
el Registre de conductors de les sancions greus i molt greus, fermes en 
via administrativa, als  efectes previstos en l’article 60.4 del RD legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel  qual s’aprova el text articulat de la Llei 
sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
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Regla onzena.  L'Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de 
vigència del conveni tindrà els següents drets:  
 

 1) Percepció de les quantitats establertes en la regla setena. 
 2) Percepció dels contribuents de les despeses que origina el 
procediment de    constrenyiment, degudament justificades. 
 3) Nomenament al seu càrrec del personal que precisi per a la gestió del 
servei. 
 4) Aconseguir l'auxili de l'Autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General   de Recaptació i disposicions concordants. 
 

 Regla dotzena.–  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les 
mesures necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i 
documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels 
quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 

 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i 

dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de 
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 

 
 Del mateix mode, l’Ajuntament donarà compliment a dita normativa i, en 
particular, a les instruccions dictades per l'Organisme en aplicació de la mateixa, 
en tant que usuari de la base de dades de l'ORGT a través de l'aplicació 
informàtica WTP. 
 
 Regla tretzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 

1.- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 
tàcita,  d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2.- L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3.- L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4.- Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
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QUART.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida i un cop acceptada la delegació el publiqui per a general coneixement, 
juntament amb l’acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.  
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que 
cregui mes convenient. 
 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que aquesta delegació de la recaptació de les 
multes a la Diputació li sembla correcte, ja que es la tendència que utilitzen la majoria de 
municipis i que suposarà un estalvi, però segueix pensant que hi ha un risc econòmic que és el 
de trencar el contracte amb la Societat Gestora EXACMUN, que té un contracte vigent i que 
sinó s’ha arribat amb un acord amb la mateixa i s’impugna el contracte,  els podria portar a 
una indemnització que podria costar molts diners a l’Ajuntament. Manifesta que el seu vot 
serà l’abstenció. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que segons l’acord que ha llegit la Sra. Alcaldessa, i 
l’informa de l’Interventor en el qual  figura que en el Ple de data 31 de maig és va aprovar  el 
conveni de delegació a l’organisme de la Diputació de Barcelona, per tant aquest acord es 
complementa amb l’anterior. Manifesta que el Grup de CiU per coherència amb 
l’argumentació exposada en el Ple del mes de maig votaran en contra d’aquest acord. Aprofita 
per demanar  si ja s’ha rebut el dictamen de la comissió jurídica assessora sobre el tema de 
delegació de funcions de recaptació a la Diputació. 

 
SRA. RIBERAS: Intervé i manifesta que vol fer dos comentaris. En primer lloc diu que 
entén que es continuarà mantenint-se  el tema de la partida pressupostària de multes per als 
ajuts d’urgència social amb les quals s’ajudava a les famílies mes necessitades. Demana 
també si és podria destinar alguna quantitat a la Comissió de desnonaments que estan 
treballant tots els partits politics. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i responent a les preguntes de la Sra. Campos i del Sr. 
Alemany, diu que encara no hi ha dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, que estan a 
l’espera del mateix i que segurament  trigarà uns dos o tres mesos, i a sobre coincidirà amb el 
mes d’agost. Continua dient que s’està seguint tot el procediment administratiu i jurídic tal i 
com marca la norma,  i l’empresa que ara actualment gestiona la recaptació ha tingut el seu 
període d’al·legacions i ja les ha fet. Ara ho estan valorant a nivell jurídic i també  amb 
l’assessorament de la Diputació. Comenta els guanys que tenen els ciutadans de Vallirana 
fent la delegació dels tributs cap a la Diputació de Barcelona.  A més a més, i segons tota 
l’argumentació jurídica tal i com es va explicar en Plens anteriors és nul de ple dret que una 
entitat o un recaptador privat pugui fer aquesta recaptació dels tributs municipals. Tot i això  
també es va dir que la jurisprudència avalava la decisió que està prenen l’Ajuntament. 
(continua fent una explicació sobre aquest tema i els costos del mateix.).  
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Enten que l’equip de CiU per coherència amb la seva gestió i pel que es va votar a l’anterior 
Ple votin en contra, però creu que és una de les gestions més bones que ha fet aquest Equip de 
Govern. 
Responent a la Sra. Riberas, diu que realment ells no estan valorant aquest percentatge de les 
multes perquè aquest Equip de Govern ja l’ha augmentat en el Pressupost d’urgència social, 
independentment de que és recapti més o menys ja que per ells és una prioritat, ja que 
actualment la situació a nivell social és molt alarmant pel tema de la crisis, i també es farà 
extensiva si es necessari pel tema de desnonaments ja que des de Serveis Socials s’estè 
seguint molt d’aprop tot aquest tema. 
 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de PSC-
PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del  PP (1 vots), i els 
vots en contra de CiU (6 vots). 
 
Nº 2  APROVACIÓ DE DECLARAR COM D’INTERÈS O 
UTILITAT MUNICIPAL VARIES OBRES. 
 
ANTECEDENTS DE FET: 

 
Atès que mitjançant escrit de data 23 de gener de 2012, registre entrada 
núm. 477, el Sr. Francesc Montagut Freixes, en representació de la 
Fundació  Familia i Benestar Social en el qual sol·licita la bonificació del 
100 % de l’ICIO corresponent a les obres de construcció d’habitatges, a les 
d’instal.lació d’una grua així com de l’ocupació de la via pública i del 
tancament de carrers, al carrer Sant Mateu 27-29 de Vallirana. 
 
Atès que les esmentades bonificacions tenen caràcter rogatiu i per tant 
s’han de sol·licitar de forma expressa pel subjecte passiu, tal i com s’ha fet. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- L’article 8 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres per a l’exercici 2012 estableix 
literalment que: 
 
Article 8. Bonificacions 
3. Prèvia sol·licitud del subjecte passiu, tenim en compte la prèvia i 
expressa declaració de especial interès o utilitat municipal de las obres 
que tinguin previst realitzar,  per concórrer en elles especials 
circumstancies socials, es podrà reconèixer una bonificació del 95% en la 
quota de l’impost sobre construccions instal.lacions i obres. 
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II.- L’article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a 
l’atorgament de llicències urbanístiques per a l’exercici 2012 estableix 
literalment que: 
 
Article 6 
2. No obstant això, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,  tenim en compte 
la prèvia i expressa declaració de especial interès o utilitat municipal de 
las obres que tingui previst realitzar, per concorre en elles especials 
circumstancies socials,  es podrà reconèixer una bonificació del 95% en la 
quota de la taxa por llicencies urbanístiques. 
 
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte, i d’acord amb allò que disposa l’art. 
52.2.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en relació a 
l’art. 103.2.a) del Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 9 de juliol de 
2012. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER.-  Declarar com d’interès o utilitat municipal les obres de 
construcció d’habitatges, a les d’instal.lació d’una grua així com de 
l’ocupació de la via pública i del tancament de carrers, al carrer Sant Mateu 
27-29 de Vallirana, a l’empara del que estableix l’article 8 de l’Ordenança 
fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per 
a l’exercici 2011 i l’article 6.2 de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa 
per a l’atorgament de llicències urbanístiques del municipi de Vallirana. 
 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats, a la Tresoreria i a 
Recaptació Municipal. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el     
que cregui mes convenient. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que el vot del seu grup serà favorable, ja que en 
aquest cas s’està en la mateixa línia que ja s’havia fet fins ara si be, si be abans es feia 
una subvenció per bonificar l’import de l’impost i de la taxa i ara s’adapta a un nou 
articulat. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que tal i com ha comentat el Sr. Alemany, el 
que és fa es adaptar a la normativa, ja que els sol·licitants els hi ha demanat aquesta 
bonificació en aquesta obra d’interès municipal, i el que es fa es reconèixer aquest 
interès. 



 12

 
 
Nº 3.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I  
PLECS DE CLÀUSULES PER A L’AMPLIACIÓ I 
REFORMA DEL COMPLEX ESPORTIU I LA SEVA 
EXPLOTACIÓ. 

 
Atès que mitjançant Decret nº 116 de data 17 de maig de 2010, és va 
acordar mantenir el contracte amb l’empresa PLAGEST, fins a la 
formalització de la nova adjudicació. 

 
Atès que es fa necessària l’aprovació d’un plec de clàusules per a 
l’ampliació i reforma del complex esportiu i la seva explotació. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 9 de juliol de 
2012. 
 
 
Es proposa al Ple de la Corporació de prendre els següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar  expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert  per a l’ampliació i reforma del complex esportiu i la seva explotació. 
 
SEGON: Autoritzar per la quantia total de projecte, la despesa que per 
aquest ajuntament representa la contractació referenciada, a càrrec de la 
partida 452.3249922713 del Pressupost Municipal, amb una aportació 
màxima de 265.000 euros fins a la conclusió de l’obra. 
-Anualment l’Ajuntament abonarà al concessionari la quantitat de 140.000 
euros a càrrec de la partida 452.3249922713 fins a un periode de 15 anys o 
be fins a la seva amortització si fos inferior 
-Aprovar l’aportació inicial de 450.000 euros vinculada i condicionada a la 
percepció de la Diputació per aquest mateix import en la partida 
452.3429962202 
 
TERCER.- Aprovar els plecs  de Clàusules Administratives Particulars  i 
tècniques que han de regir el procediment obert per a l’ampliació i reforma 
del complex esportiu i la seva explotació. 
 
QUART - Publicar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i 
tècniques durant 20 dies a efectes de possibles reclamacions i/o 
al·legacions. En cas que no es presentin cap al·legació i/o reclamació el 
present acord esdevindrà definitivament aprovat. 
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CINQUÈ.-  Publicar l’anunci de licitació  al BOP, DOGC  al Taulell 
d’Anuncis i al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Vallirana, per tal 
que puguin presentar ofertes dins del termini de 26 dies naturals. 
 
SISÈ. Acordar que l’exposició dels plecs i de l’anunci de convocatòria per 
a la presentació de proposicions s’efectuarà en unitat d’acte i es suspendrà 
la licitació si com a conseqüència de la presentació d’al·legacions al plec 
aquest no queda definitivament aprovat.  
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el      
que cregui mes convenient. 
 
SRA. ROSA M. CAMPOS: Intervé i manifesta que entén que això suposa una millora 
pel poble, que és reformaran una part de les instal·lacions, que no es una despesa per 
l’Ajuntament sinó que se’n fa càrrec l’adjudicatari, que el projecte entén que han d’estar 
tots de cor ja que va néixer quan governava CiU i finalment està revisat per 
l’Interventor i la Secretaria, i per tant no hi ha trobat cap problema. 

 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que l’acord que es proposa contempla 
l’execució d’un projecte d’ampliació i reforma principalment del que és l’edifici de 
gimnàs i vestidors de la piscina i per l’altre banda la concessió administrativa de 
l’explotació d’aquests serveis. Per tant es tracta de tirar endavant un projecte aprovat a 
iniciativa del aleshores regidor Sr. Manel Garcia. Comenta que és un gran projecte 
nascut en un escenari diferent de l’actual, llavors ja era complexa però no tant com el 
que ara mateix s’està vivint. (fa una explicació sobre el tema, i comenta varis punts dels 
plecs de clàusules i del projecte, així com de la reducció d’una llars d’infants i altres). 
Continua dient que se li generen alguns dubtes sobre el projecte que està signat per un 
arquitecte i visat pel Col·legi d’Arquitectes, no obstant han passat quatre anys des de 
aquesta aprovació i caldrà adaptar-lo a noves normatives que han sorgit en aquest 
temps, també hi ha una clàusula que diu que el contractista designarà a les persones que 
assumiran la direcció d’obres i que aquesta haurà de ser presentada a l’Ajuntament. Diu 
que si no s’equivoca hi ha anomenat un equip de direcció facultativa d’aquestes obres, 
que sinó han renunciat tenen els seus drets, per tant aquí es pot entrar en un conflicte 
legal que pot provocar algun tipus d’indemnització. 
 
SR. J. M. ARRABAL:  Intervé i manifesta que el principal objectiu ha estat donar a 
aquest complex d’unes instal·lacions noves i adaptades a la demanda de la població. 
Comenta que es va agafar en el seu moment un projecte dividit en dues parts, i s’ha 
aprofitat una vegada estudiada, analitzada i valorant la situació econòmica que estan 
patit com a municipi i a tots els nivells (fa una explicació de les millores i canvis, i de 
l’estalvi econòmic que és produirà fent-ho d’aquesta manera). Continua dient que 
principalment la conclusió és que s’estava deteriorant i que era necessaria aquesta 
actuació. 
 
SR. J. URREA: Intervé i manifesta que pel que fa al comentari que a fet el Sr. 
Alemany, respecte a les possibles indemnitzacions que pot generar el fet de la direcció 
de l’obra, comenta que ja estan parlant amb ells. Continua dient que en aquest moment 
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tenen una regidoria d’esports que en el seu conjunt fent números rodons, el cost que te 
per Vallirana es d’uns 600.000 euros l’any, amb aquest Plec de clàusules quedarà amb 
320.000 euros, pràcticament la meitat, creuen que son números suficients com per 
“tirar-si de cap”, per tal de portar aquest nou projecte endavant. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i manifesta que a la vista de les intervencions que s’han 
fet sobre la llar d’infants i altres les comentarà. Com a Equip de Govern comenta que és 
molt lamentable que hi hagi hagut  80 inscripcions menys a la Llar d’Infants, i que el 
més lògic i raonable és que s’amortitzi. Per aquest motiu s’han distribuït els nens a la 
Talaia, d’acord amb les directores i mestres, així com també amb els pares i creu que 
s’ha pres una decisió molt correcte desprès de la situació en que es troben. Continua 
dient que avui estan aquí per parlar del tema d’esports i de que tenien unes instal·lacions 
amb un estat de manteniment i de conservació que no és el mes adequat, (fa una 
explicació sobre aquest projecte i comenta que el fet de fer unes pistes de pàdel, en cap 
moment es qüestiona tocar les pistes de tennis, també comenta el tema de la subrogació 
del personal que es fa segons la normativa.) Espera que es presentin moltes empreses 
amb aquest Plec i que puguin oferir molt bon serveis. 
 
SR. D. FERRER: Diu que les pistes de pàdel no estan incloses en aquest projecte i 
pregunta si es farà alguna modificació per incloure les mateixes. 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que en els Plecs hi ha un apartat de valor afegit de 
millores, i un verificat pels tècnics de l’Ajuntament que hi ha possibilitat de posar pistes 
de pàdel en metres, llavors es valora dins del Plec l’oferta del licitant, o sigui que la 
possibilitat física hi és, es una condició que valora puntuació si s’ofereix com a 
producte. 
 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 
PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot), Esquerra-AM (1 vot), i PP (1 vots), i 
l’abstenció de CiU (6 vots). 
 
 
I sense cap més temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són 
les 20,49 hores. De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 
 


