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ACTA DE LA SESSIÓ extraordinària núm. 5 REALITZADA PER  PLE DE 

L'AJUNTAMENT EL DIA 14/05/2012.

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia  14/05/2012,  sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió extraordinària de PLE DE 
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:

ASSISTENTS  A LA SESSIÓ:

ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI  GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ABSENTS:
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ORDRE DEL DIA

SERVEIS ECONÒMICS

1.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC
1.01.- EXP.: IPDI2012/17. APROVACIÓ CONCERTACIÓ DE PRÉSTECS.

SERVEIS TERRITORIALS

2.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
2.01.- EXP.: SCSV110004. APROVACIÓ PLECS GESTIÓ DELS SERVEIS DE 

RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI  

DICTÀMENS

1 APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC

1.1 EXP.: IPDI2012/17. APROVACIÓ CONCERTACIÓ DE PRÉSTECS.

APROVACIÓ CONCERTACIÓ DE PRÉSTECS.

Expedient: IPDI2012/17.

Atès el que estableix l’article 10.1 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de 
finançament per al  pagament als proveïdors de les entitats locals: “Las entidades locales 
podrán financiar las obligaciones de pago abonadas en el mecanismo mediante la 

concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo cuyas condiciones 

financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos ”.

Atès que el Pla d’Ajust aprovat pel Ple de data 28 de març de 2012 i presentat per aquest 
Ajuntament al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha estat valorat 
favorablement  en data 30 d’abril i en conseqüència queda autoritzada l’operació 
d’endeutament de conformitat amb el que estableix l’article 7.5 del Reial Decret Llei 
esmentat. 

Atès el que estableix l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per assumptes econòmics 
d’u de març de 2012 publicat mitjançant Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril (BOE 17 d’abril) 
pel que es refereix a les característiques del mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors.

Atès les dades facilitades pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  el llistat 
definitiu de factures obtingut de l’aplicatiu específic creat ad-hoc i que s’adjunta a 
l’expedient, l’import a formalitzar per l’operació de préstec és de QUATRE MILIONS 
DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB 
NORANTA QUATRE CÈNTIMS (4.264.919,94€), dels quals corresponen a l’empresa 
municipal AISA SET MIL SIS-CENTS CINC EUROS (7.605,00€).
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S’ACORDA:

PRIMER: Aprovar la concertació de l’operació de préstec excepcional derivada del 
mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals en el marc del 
RDL 4/2012, de 24 de febrer, amb les entitats que assigni l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
per un import total de QUATRE MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL 
NOU-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA QUATRE CÈNTIMS (4.264.919,94€).

SEGON: Les condicions del préstec en quant a tipus d’interès seran les que estableix la 
característica setena de l’Ordre PRE/773/2012 de 16 d’abril, és a dir “El equivalente al coste 
de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115 

puntos básicos al que se añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos 

básicos”  i en quant a termini serà de deu anys, amb els dos primers anys de carència en 
quant a l’amortització de capital.

TERCER: Facultar tan àmpliament i expressament com en dret fóra necessari a l’alcaldessa 
Sra. Ana del Frago Barés, per a la formalització dels préstecs amb les entitats financeres que 
es designin per l’ICO, així com per a la signatura de tots els documents que calgui per donar 
íntegre compliment al que aquí s’acorda.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 15   
Vots en contra: 2
Abstencions: 4

_____________________

2 APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES

2.1 EXP.: SCSV110004. APROVACIÓ PLECS GESTIÓ DELS SERVEIS DE 

RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI 

APROVACIÓ PLECS GESTIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS I 
NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI.

Expedient: SCSV110004.

Atès els antecedents que consten incorporats dins l’expedient relatiu a la contractació de la 
gestió dels serveis de recollida de residus i neteja viària del municipi, segons contracte 
subscrit amb l’esmentada empresa en data 26 de gener de 2009, el qual es va acordar 
prorrogar mitjançant acords de la Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2011 i de 22 
de març de 2012, mentre no s’adjudiqués a una nova empresa, a través del nou procediment 
de contractació iniciat mitjançant el primer dels acords esmentats,  resolució que, a més a 
més, encarregava als serveis tècnics municipals l’elaboració dels corresponents plecs a regir 
en la nova contractació.

Atès l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, segons el qual s’han elaborat els 
corresponents estudis en relació amb la gestió del servei objecte de la present licitació i amb 
aquesta finalitat s’han redactat els corresponents Plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques.
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Atès que a l’informe esmentat es proposa que la contractació es porti a terme per procediment 
obert, per raó de la quantia, de conformitat amb el que disposa l’article 157 i ss del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, i d’acord amb el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques particulars elaborats amb aquesta finalitat, incorporats a l’expedient. 

I atès finalment que queda acreditat a l’expedient l’existència de crèdit a les partides 
pressupostàries per a l’anualitat 2012, amb el benentès que per poder fer front a les 
obligacions contretes en relació amb aquesta licitació caldrà fer les previsions pressupostàries 
de les anualitats corresponents al període de vigència del contracte (5 anys amb possibilitat de 
pròrroga per tres anys més).

Fent ús de les competències atorgades en aquest Ple municipal en virtut de la disposició 
addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de conformitat 
amb l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, 

      
S’ACORDA:

PRIMER: Prosseguir amb la tramitació de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment obert, per raó de la quantia, de la gestió dels serveis de recollida de residus i 
neteja viària al municipi,  amb un valor màxim de licitació de 2.009.259,26 €, IVA exclòs, 
pel que fa a l’any 2012, havent de complir-se els exercicis anuals posteriors amb el Pla 
d’ajust aprovat en sessió plenària de data 28 de març de 2012, segons així es preveu al Plec 
de clàusules administratives que regeix la present contractació, i amb una durada de  5 anys 
amb possibilitat de pròrroga per tres anys més.

SEGON: Incorporar a l’expedient de contractació corresponent els documents següents:

- Informe del Serveis tècnics municipals
- Plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació juntament amb 

el Plec de prescripcions tècniques annex
- Certificat d’existència de crèdit, per part d’Intervenció, de l’anualitat 2012

TERCER: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que juntament amb el de 
prescripcions tècniques particulars annex, regiran la contractació.

QUART: Aprovar la despesa que representa aquesta contractació l’import de la qual pel 
període que resta de l’any és de 1.085.000 €, IVA inclòs, (1.004.629,63 € + 80.370,37 € 
d’IVA),  amb càrrec a les següents partides incloses dins del pressupost municipal vigent per 
a l’anualitat 2012 i pels següents imports:

- 515.000€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012 460 162 22706 “Residus”
-  570.000€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2012 460 163 22700 “Neteja viària”

Pel que fa a les despeses per fer front a aquesta contractació els anys posteriors, caldrà 
habilitar consignació suficient i adequada en els pressupostos municipals de les anualitats 
corresponents al període de vigència del contracte, ajustat tant al preu que resulti un cop 
adjudicat el contracte com al Pla d’ajust municipal esmentat, mitjançant el corresponent acord 
de declaració del caràcter plurianual de l’obra i amb compliment de les previsions establertes 
en l’article 174 de la “Ley Reguladora de las Haciendas Locales”.
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CINQUÈ: Acordar així mateix l’obertura del corresponent procediment d’adjudicació i, com 
a conseqüència d’això, la publicació de la convocatòria a licitació d’aquesta contractació, en 
la forma prevista en l’article 142 del TRLCSP.

SISÈ: Facultar expressament la Junta de Govern Local perquè, a la vista del resultat del 
procediment, adopti l’acord necessari per resoldre sobre l’adjudicació a la proposta més 
idònia per als interessos de la Corporació; o si fos el cas, declari deserta la licitació i adopti 
per  a això un altre procediment o modalitat de contractació. Per la qual cosa es deleguen en 
aquest òrgan col·legiat totes les facultats de contractació que siguin necessàries, en els termes 
establerts a l’art. 274.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

SETÈ: Donar compliment a la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de l’expedient 
fins a la formalització per l’alcaldessa del contracte corresponent, en els termes que fixi 
l’acord d’adjudicació.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:

Vots a favor: 11   
Vots en contra: 4
Abstencions: 6

_____________________
 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va 
aixecar la sessió a les  20:45 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present 
es transcriu en   folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números           al          
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la 
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA PRESIDENTA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

Ana del Frago Barés              José Núñez Alba


