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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 19 DE 
JULIOL DE 2018 NÚM. 6/2018

ASSISTENTS:

Alcalde:  Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors:  Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
          Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

   Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
         Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
        Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
        Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez de la regidora no adscrita
        Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

 Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
         Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
         Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
        Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, essent les 20.02 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Carles 
Fernández Pérez, l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt i l’absència 
excusada de la regidora Maria Carmen Diaz, assistits pel que sotasigna secretari, 
Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de 
membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de 
l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària 
prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 
indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 31 de maig 
de 2018.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
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B.1. Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la modalitat de concessió, del 
servei públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes”.

Àrea de Serveis Econòmics

B.2 Aprovació de la concertació d’operació de crèdit 2018-1.200.000 €

B.3 Aprovació d’un expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 
a incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 
2018.

B.4 Aprovació de la revisió de preus amb la mercantil Rubatec, SA.

B.5 Aprovació de la modificació pressupostària 07/2018

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.6 Ratificació de la modificació dels estatuts del consorci per a la gestió de residus 
dels Vallès Oriental

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.7 Aprovació conveni de cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.8 Aprovació de l’addenda al conveni de data 29 de maig de 2018 entre el 
Departament de territori i sostenibilitat de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès i la societat empresa Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
la Roca del Vallès.

C)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte del Decret de delegació de la regidoria de Solidaritat a favor del 
regidor Jordi Mas Arcarons 

C.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia número 607 de la modificació de crèdits número 2018/06 en 
la modalitat de Transferències de Crèdits.

C.3 Dació de compte dels canvis de portaveu dels grups municipals d’ERC, del PSC i de CIU.

C.4 Resolucions d’Alcaldia

C.5  Informacions d’Alcaldia
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C.6  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Les vint hores i dos minuts, donem inici a la sessió plenària. I, com cada 
inici de sessió plenària, fem un minut de silenci per totes les víctimes que s’hagin 
pogut produir en aquest període de temps entre els dos plens que hem tingut.

(El Ple fa un minut de silenci.)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

B) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 31 
de maig de 2018.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. El primer punt de l’ordre del dia és l’apartat d’assumptes 
de tràmit i que seria l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària 
de 31 de maig de 2018. Alguna qüestió? Alguna qüestió per part dels grups?

Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1. Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la modalitat de 
concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes”.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

El 19 de juliol de 2010 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
i ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL el contracte per a la gestió indirecta i sota 
la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes”.
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En el pacte cinquè –en el mateix sentit que la clàusula 9 del plec de clàusules 
administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que l’inici del citat 
contracte va començar a comptar a partir del dia 1 d’agost de 2010 i que tindrà 
una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres (3) anys més fins a 
un període màxim de nou (9) anys (incloses les pròrrogues), i, 
conseqüentment, el termini d’execució previst inicialment va finalitzar el 31 de 
juliol de 2016.

En sessió plenària de 21 de juliol de 2016 es va aprovar la pròrroga del citat 
contracte per un període de l’1 d’agost de 2016 amb efectes fins a la data en 
què es formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un 
any (1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2017.

El servei públic municipal d’escola bressol a la Roca del Vallès s’ha de gestionar 
de forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat 
amb el què estableix el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple 
municipal de 3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005.

El 28 de juliol de 2017, l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen 
formalitzar la segona pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un any 
comprès entre l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018.

El 26 de juny de 2018, la senyora Rosó Borràs, tècnica d’Educació, va emetre 
l’informe següent:
“En data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, del servei públic d’Escola Bressol al centre 
“Les Orenetes” amb la societat cooperativa ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL 
amb CIF F-63240360 domiciliada a al c. Del Bosc, 32 de la Roca del Vallès 
(08430).

Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual s’exposa 
que l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 1 d’agost 
de 2010 i que tindrà una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres 
(3) anys més fins a un període màxim de nou (9) anys (incloses les 
pròrrogues), conseqüentment aquest contracte finalitza el 31 de juliol de 2016.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016 va 
acordar aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes” entre aquest Ajuntament i l’ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, per 
un període de l’1 d’agost de 2016 i tindrà efectes fins a la data en què es 
formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un any (1), 
és a dir, fins els 31 de juliol de 2017.
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2017 va 
acordar aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes” entre aquest Ajuntament i l’ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, per 
un període de l’1 d’agost de 2017 i tindrà efectes fins a la data en què es 
formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un any (1), 
és a dir, fins els 31 de juliol de 2018.

El servei públic municipal d’escola bressol a la Roca del Vallès s’ha de gestionar 
de forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat 
amb el què estableix el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple 
municipal de 3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005.

Tenint en compte que la voluntat de la regidoria d’Educació es continuar 
prestant aquest servei d’escola bressol municipal a la Roca del Vallès.

Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent, previ 
l’informe preceptiu i favorable de la Intervenció Municipal i el servei de 
Contractació de Secretaria, aprovi:
L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any: des de l’1 d’agost de 2018 
fins el 31 de juliol de 2019.”

El 3 de juliol de 2018 l’Interventor municipal ha emès informe favorable en 
relació a la proposta de pròrroga i s’han efectuat les corresponent retencions de 
crèdit amb números 220180008554, per import de 9.489,96 euros, i 
220180008559, per import de 13.920,00 euros.
En data 3 de juliol de 2018, la tècnica de contractació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el secretari de la Corporació han emès el següent informe:

“INFORME JURÍDIC RELATIU A LA PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA, SOTA LA FORMA DE 
CONCESSIÓ, DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA BRESSOL AL CENTRE “LES 
ORENETES”

RELACIÓ DE FETS
1. El 19 de juliol de 2010, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant 
l’Ajuntament, i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen formalitzar el contracte 
per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic 
d’escola bressol al centre “Les Orenetes”.
2. El 28 de juliol de 2016, l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen 
formalitzar la primera pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un any 
comprès entre l’1 d’agost de 2016 i el 31 de juliol de 2017.
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3. El 28 de juliol de 2017, l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen 
formalitzar la segona pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un any 
comprès entre l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018.
4. El 26 de juny de 2018, la senyora Rosó Borràs, tècnica d’Educació, va emetre 
l’informe següent:
“En data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, del servei públic d’Escola Bressol al centre 
“Les Orenetes” amb la societat cooperativa ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL 
amb CIF F-63240360 domiciliada a al c. Del Bosc, 32 de la Roca del Vallès 
(08430).

Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual s’exposa 
que l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 1 d’agost 
de 2010 i que tindrà una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres 
(3) anys més fins a un període màxim de nou (9) anys (incloses les 
pròrrogues), conseqüentment aquest contracte finalitza el 31 de juliol de 2016.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016 va 
acordar aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes” entre aquest Ajuntament i l’ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, per 
un període de l’1 d’agost de 2016 i tindrà efectes fins a la data en què es 
formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un any (1), 
és a dir, fins els 31 de juliol de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de juliol de 2017 va 
acordar aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes” entre aquest  Ajuntament i l’ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, per 
un període de l’1 d’agost de 2017 i tindrà efectes fins a la data en què es 
formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un any (1), 
és a dir, fins els 31 de juliol de 2018.

El servei públic municipal d’escola bressol a la Roca del Vallès s’ha de gestionar 
de forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat 
amb el què estableix el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple 
municipal de 3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005.

Tenint en compte que la voluntat de la regidoria d’Educació es continuar 
prestant aquest servei d’escola bressol municipal a la Roca del Vallès.

Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent, previ 
l’informe preceptiu i favorable de la Intervenció Municipal i el servei de 
Contractació de Secretaria, aprovi:
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L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any: des de l’1 d’agost de 2018 
fins el 31 de juliol de 2019.”

FONAMENTS DE DRET

1. Objecte de l’informe
Aquest informe té per objecte determinar si és procedent la pròrroga del 
contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei 
públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes” formalitzat el 19 de juliol de 
2010.

2. Regulació sobre el termini d’execució del contracte
L’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta es 
regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, incloses la modificació, 
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.

El contracte objecte d’aquest informe es va adjudicar definitivament el 23 de 
juny de 2010, essent d’aplicació el que sobre el règim de durada del contracte 
disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant TRLCSP, als articles 
23 i 254.

En aquest sentit, l’article 23 del TRLCSP determina pel que fa la termini 
d’execució dels contractes el que tot seguit es reprodueix:

“1. Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, 
la
durada dels contractes del sector públic ha d’establir-se tenint en compte la 
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la 
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.
2. El contracte podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes i 
que la concurrència per a la seva adjudicació hagi sigut realitzada tenint en 
compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.

La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresari,
excepte que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que pugui 
produir-se pel consentiment tàcit de les parts.”
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D’altra banda, l’article 278 del TRLCSP, que regula la durada dels contractes de 
gestió de serveis públics, disposa que:

“El contracte de gestió de serveis públics no podrà tenir caràcter perpetu o 
indefinit, fixant-se necessàriament en els plec de clàusules administratives 
particulars la seva durada i la de les pròrrogues de què pugui ser objecte, sense 
que pugui excedir el termini total, incloses les pròrrogues, dels següents 
períodes:
a) Cinquanta anys en els contractes que comprenguin l’execució d’obres i 
l’explotació de servei públic, excepte que aquesta sigui de mercat o llotja 
central a l’engròs d’articles alimentaris gestionats per societat d’economia mixta 
municipal, cas en el
qual podrà ser de fins a 60 anys.
b) Vint-i-cinc anys en els contractes que comprenguin l’explotació d’un servei 
públic no relacionat amb la prestació de serveis sanitaris.
c) Deu anys en els contractes que comprenguin l’explotació d’un servei públic 
l’objecte del qual consisteixin en la prestació de serveis sanitaris sempre que no 
estiguin compresos en la lletra a).”

Pel que fa a la regulació específica sobre la durada del contracte per a la gestió 
indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic d’escola bressol al 
centre “Les Orenetes”, formalitzat el 19 de juliol de 2010, està continguda en 
els documents que integren el contracte. Concretament, en les clàusules i 
pactes que tot seguit s’assenyalen:
A) La clàusula 54.1 del Plec de clàusules administratives generals de 
contractació aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres 
contractes administratius i als privats, en endavant el PCAG, aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament de 21 de gener de 2010, preveu, en relació amb les pròrrogues del 
contracte i variacions en el seu termini d’execució, el següent:

“El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries 
pròrrogues sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant 
el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a la seva adjudicació 
hagi estat realitzada
tenint en compte la durada màxima del contracte incloent les pròrrogues.

La pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars 
prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel 
consentiment tàcit de les parts.”

B) La clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant el 
PCAP, que regeix el contracte estableix que:
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“El contracte tindrà una durada de sis (6) anys anys, amb opció de pròrroga per 
tres (3) anys més fins a un període màxim de nou (9) anys (incloses les 
pròrrogues).
Una vegada finalitzat el termini del contracte, si es donés el cas, continuarà en 
vigor pel temps mínim que resulti indispensable fins que l’Ajuntament resolgui 
la licitació convocada i adjudiqui el nou contracte, quedant obligat el 
contractista a garantir provisionalment la prestació dels serveis durant aquest 
període interí. Produïda, en el
seu cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui. El 
contractista
no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament, sent l’única 
contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte.

En tot cas, l’Ajuntament es reserva el dret de rescatar la concessió abans del 
seu venciment si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest 
supòsit serà procedent el rescabalament dels danys i indemnitzacions de 
perjudicis, llevat que el rescat es basi en algun motiu imputable a culpa o dol 
del contractista.”

C) El pacte cinquè del contracte formalitzat amb l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, 
el 19 de juliol de 2010 que estableix que: 
“El contracte tindrà una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres 
(3) anys més fins a un període màxim de nou (9) anys (incloses les 
pròrrogues).
Aquest termini de durada començarà a comptar a partir del dia 1 d’agost de 
2010. Una vegada finalitzat el termini del contracte, si es donés el cas, 
continuarà en vigor pel temps mínim que resulti indispensable fins que 
l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i adjudiqui el nou contracte, quedant 
obligat el contractista a garantir provisionalment la prestació dels serveis durant 
aquest període interí. Produïda, en el
seu cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui. El 
contractista
no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament, sent l’única 
contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte.”

3. Procedència de la possibilitat de prorrogar el contracte

Tenint en compte la regulació que sobre l’opció de pròrroga del contracte 
preveuen els preceptes descrits al fonament de dret anterior, cal fer avinent el 
següent:
a) Que de conformitat amb la clàusula 9 del PCAP i el pacte 5 del contracte, 
aquest pot ser objecte de pròrroga per tres anys.
b) Que tal i com s’especifica a la relació de fets, l’Ajuntament ha fet efectives 
les dues primeres pròrrogues del contracte, essent possible prorrogar-lo per un 
any més.
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c) Que l’informe emès per la tècnica d’Educació el 26 de juny de 2018 manifesta 
la conveniència d’aprovar l’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any del 
contracte comprès des de l’1 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.
En aquest informe no hi consta cap indicació en relació amb el canvi de les 
condicions de prestació del contracte durant l’execució de la pròrroga 
proposada, de la qual cosa es pot inferir que juntament amb la pròrroga no es 
proposa cap alteració de les característiques inicials del contracte.

d) Que la pròrroga s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació essent obligatòria 
per al contractista.

Per tot l’exposat,

INFORMEM que res no obsta l’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any 
del contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei 
públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes”, formalitzat el 19 de juliol de 
2010 entre l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, comprès des de l’1 
d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.”

Vist l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada 
del contracte, i que estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte que el contracte 
expressament prevegi el contrari, aplicable en aquest cas segons la disposició 
transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

En base als antecedents exposats i vist l’informe favorable de la Comissió 
Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- APROVAR la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes”, celebrat el 19 de juliol de 2010 entre aquest Ajuntament i ESCOLA 
BRESSOL DEL BOSC, SCCL, en les mateixes condicions establertes en el citat 
contracte i documentació annexa.
La pròrroga serà vigent des de l’1 d’agost de 2018 i tindrà una durada d’un any 
(1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2019.

SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 9.489,96 
euros, contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 
– Contracte de gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001 Data document: 23/07/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

11

despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta per a l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al 
Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern 
Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor de la 
mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF/NIF número F-63240360, pel 
període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

TERCER.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 13.920,00 
euros, contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 48003 
– Ajuts a la gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de 
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2018, per assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació 
de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca 
del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 
en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, 
SCCL., amb CIF/NIF número F-63240360, pel període comprés entre l’01 
d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008554, data 02 de juliol de 2018 i import total 9.489,96 euros, a 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte 
de gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, amb 
la descripció de garantir la prestació de l’Escola Bressol al Centre “Les 
Orenetes”, a La Roca del Vallès, per la pròrroga del curs 2018-2019 (any 2018), 
segons preus del contracte, per assumir les obligacions que comporten la 
proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota 
la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les 
Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola 
Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF/NIF número F-63240360, pel període comprés 
entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

CINQUÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008557, data 02 de juliol de 2018 i import total 13.920,00 euros, a 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 48003 – Ajuts a la 
gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga 
del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei 
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Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat 
per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de juny 
de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF/NIF 
número F- 63240360, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 
31 de juliol de 2019.

SISÈ.- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’aprovar-se la 
pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del 
Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, 
aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 
de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb 
CIF/NIF número F-63240360, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i 
fins el 31 de juliol de 2019, haurà d’assegurar l’existència de crèdit adequat i 
suficient per al seu finançament, a les aplicacions pressupostàries codificades 
amb els números 08 323 22710 – Contracte de gestió de les Escoles Bressols 
Municipals i 08 323 48003 – Ajuts a la gestió de les Escoles Bressols Municipals 
del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2019, d’acord amb el següent esquema:

Concepte Any 2019
Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei 16.607,43 €.
Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes dels serveis prestats 
24.360,00 €.
------------------
Total 40.967,43 €.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF/NIF número F-63240360, als 
efectes escaient, emplaçant-ho a la formalització de la pròrroga.

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Àrea de Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, als efectes escaients.

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes escaients.

DESÈ.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquest acord al Registre Públic de 
Contractes, de conformitat amb la normativa contractual aplicable.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat de dictàmens, propostes i mocions resolutòries. 
Primer, de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, la Pròrroga del contracte per a la 
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gestió indirecta, sota la modalitat de concessió, del servei públic de l’escola bressol al 
centre “Les Orenetes”. La regidora, senyora Roser Moreno.

Sra. Moreno.- Sí, gràcies, alcalde. Doncs parlem de la pròrroga del contracte per la 
gestió indirecta sota la modalitat de concessió del servei públic d’escola bressol al 
centre “Les Orenetes”, contracte que va començar el 19 de juliol de 2010, que es va 
formalitzar, entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’escola bressol del Bosc, el 
contracte per la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic 
d’escola bressol “Les Orenetes”. Aquest contracte va començar a comptar a partir del 
dia 1 d’agost de 2010, tenia una durada de sis anys i amb l’opció de pròrroga de tres 
anys. I aquesta pròrroga finalitza ara a l’agost i ara a l’agost signarem la pròrroga de 
la concessió de l’escola “Les Orenetes”.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió? Per part de ningú? Doncs gràcies.

Passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat.

Àrea de Serveis Econòmics

B.2 Aprovació de la concertació d’operació de crèdit 2018-1.200.000 €

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

“VIST la comunicació de l’Àrea Presidència-Servei de Programació, de la 
Diputació de Barcelona, d’atorgament de l’aprovació d’un préstec, per finançar 
les inversions recollides en el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2018, per part de l’entitat financera Banc de Sabadell, SA. 
i de l’atorgament d’una subvenció dels interessos d’aquest mateix préstec, per 
part de la Diputació de Barcelona, amb les següents característiques:

- Import del préstec concedit: 1.200.000,00 euros.
- Tipus d’interès: Euribor 3 M. + 0,607 %.
(Informar que el diferencial es troba per sota del criteris de 
prudència financera, establerts mensualment per la Secretaria 
General del Tresor i Política Financera, en aplicació del que estableix 
l’article 48.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
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qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals).
- Sense comissions.
- Termini concedit: 10 anys

(Inclosos, 12 mesos de 
carència, com a 
màxim).

- Subvenció dels interessos: 40.596,54 euros.

VIST que a la mateixa comunicació de l’Àrea Presidència-Servei de 
Programació, de la Diputació de Barcelona, s’atorga una subvenció dels 
interessos d’aquest mateix préstec, per part de la Diputació de Barcelona, per 
un import total de 40.596,54 euros.

VIST que, d’acord amb les instruccions rebudes de la Diputació de Barcelona, 
per a la formalització de la concessió del crèdit, és preceptiva l’adopció d’un 
acord on s’accepti:

- L’aprovació de l’import i de les condicions del préstec,
- L’aprovació de la minuta de préstec,
- La determinació de la primera disposició i les següents,
- L’acceptació de la subvenció; i,
- L’aprovació del conveni de la subvenció.

VIST l’informe de la Intervenció municipal, de data 05 de juny de 2018, que 
regula tots els aspectes econòmics i de fiscalització prèvia, necessaris per a la 
materialització de les signatures, tant del préstec que, en tot cas, s’haurà 
d’ajustar al préstec tipus entre l’entitat financera Banc de Sabadell, SA. i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès -que amb titulació “Préstec mercantil amb 
amortitzacions periòdiques a interès variable revisable basant-se en l’Euribor”- 
s’incorpora com a documentació administrativa a l’expedient (disponible al web 
del Programa de Crèdit Local, enllaç 
http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default), com del conveni que, en tot 
cas, s’haurà d’ajustar al conveni tipus regulador de les subvencions concedides 
amb càrrec al Programa de Crèdit Local –que amb titulació “Conveni-Tipus 
regulador de les subvencions concedides amb càrrec al programa de Crèdit 
Local destinades a subsidir el tipus d’interès dels préstecs contractats pels 
Ajuntaments i EMD de la província per al finançament d’inversió en obres i 
serveis públics”- s’incorpora com a documentació administrativa a l’expedient 
(disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 
http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default).

VIST que per l’aplicació de l’article 52.2 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 l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
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del règim local, correspon al Ple de la Corporació municipal, la concertació de 
les operacions de crèdit, tota vegada, l’import de les operacions de crèdit a llarg 
termini concertades (o previstes de concertar), suposen un 11,47 % sobre els 
recursos ordinaris citats.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:

PRIMER.- ACCEPTAR l’otorgament de la Diputació de Barcelona de la proposta 
de concessió de crèdit, en la modalitat de Programa de Crèdit Local, per 
finançar les inversions recollides en el Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2018, per part de l’entitat financera Banc de 
Sabadell, SA., d’import total d’1.200.000,00 euros, d’acord amb les següents 
condicions:

- Import del préstec concedit: 1.200.000,00 euros.
- Tipus d’interès: Euribor 3 M. + 0,607 %.
(Informar que el diferencial es troba per sota del criteris de 
prudència financera, establerts mensualment per la Secretaria 
General del Tresor i Política Financera, en aplicació del que estableix 
l’article 48.3 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).
- Sense comissions.
- Termini concedit: 10 anys

(Inclosos, 12 mesos de 
carència, com a 
màxim).

- Subvenció dels interessos: 40.596,54 euros.

SEGON.- APROVAR el document referit a la minuta de préstec tipus entre 
l’entitat financera Banc de Sabadell, SA. i l’Ajuntament de La Roca del Vallès -
que amb titulació “Préstec mercantil amb amortitzacions periòdiques a interès 
variable revisable basant-se en l’Euribor”- s’incorpora com a documentació 
administrativa a l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, 
enllaç http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default).

TERCER.- DETERMINAR que la primera –i única- disposició es faci per la 
totalitat del préstec, es a dir, de l’import total d’1.200.000,00 euros, amb 
caràcter immediat, a la signatura del préstec tipus entre l’entitat financera Banc 
de Sabadell, SA. i l’Ajuntament de La Roca del Vallès -que amb titulació 
“Préstec mercantil amb amortitzacions periòdiques a interès variable revisable 
basant-se en l’Euribor”- s’incorpora com a documentació administrativa a 
l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 
http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default).
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QUART.- ACCEPTAR l’otorgament de la subvenció dels interessos d’aquest 
mateix préstec, per part de la Diputació de Barcelona, per un import de 
40.596,54 euros.

CINQUÈ.- APROVAR el document referit al conveni tipus regulador de les 
subvencions concedides amb càrrec al Programa de Crèdit Local –que amb 
titulació “Conveni-Tipus regulador de les subvencions concedides amb càrrec al 
programa de Crèdit Local destinades a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs 
contractats pels Ajuntaments i EMD de la província per al finançament d’inversió 
en obres i serveis públics”- s’incorpora com a documentació administrativa a 
l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, enllaç 
http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default).

SISÈ.- AUTORITZAR en aquesta resolució a l’Alcalde-President de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, assessorat legalment per la Secretaria municipal, a signar 
tots els documents necessàries per a la materialització de la concessió de crèdit, 
en la modalitat de Programa de Crèdit Local, per finançar les inversions 
recollides en el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2018, per part de l’entitat financera Banc de Sabadell, SA., d’import total 
d’1.200.000,00 euros, en especial, tot el que fa referència a la signatura del 
préstec que, en tot cas, s’haurà d’ajustar al préstec tipus entre l’entitat 
financera Banc de Sabadell, SA. i l’Ajuntament de La Roca del Vallès -que amb 
titulació “Préstec mercantil amb amortitzacions periòdiques a interès variable 
revisable basant-se en l’Euribor”- s’incorpora com a documentació 
administrativa a l’expedient (disponible al web del Programa de Crèdit Local, 
enllaç http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default).

SETÈ.- AUTORITZAR en aquesta resolució a l’Alcalde-President de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, assessorat legalment per la Secretaria municipal, a signar 
tots els documents necessàries per a la materialització de la subvenció dels 
interessos d’aquest mateix préstec, per part de la Diputació de Barcelona, per 
un import de 40.596,54 euros, en especial, tot el que fa referència a la 
signatura del conveni que, en tot cas, s’haurà d’ajustar al conveni tipus 
regulador de les subvencions concedides amb càrrec al Programa de Crèdit 
Local –que amb titulació “Conveni-Tipus regulador de les subvencions 
concedides amb càrrec al programa de Crèdit Local destinades a subsidiar el 
tipus d’interès dels préstecs contractats pels Ajuntaments i EMD de la província 
per al finançament d’inversió en obres i serveis públics”- s’incorpora com a 
documentació administrativa a l’expedient (disponible al web del Programa de 
Crèdit Local, enllaç http://www.diba.cat/gl/web/suportfin/pc_default).

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució de l’òrgan competent, a l’Àrea 
Presidència-Servei de Programació, de la Diputació de Barcelona, als efectes 
escaients.
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NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució de l’òrgan competent, a la 
intervenció/Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem a l’Àrea de Serveis Econòmics. El punt B.2, que és l’aprovació de 
la concertació d’una operació de crèdit d’1.200.000 euros.

En el pressupost municipal, quan vam aprovar el pressupost municipal, hi havia 
l’annex d’inversions, que una part important de l’annex d’inversions es finançava a 
través d’un crèdit amb Diputació de Barcelona i el que fem, el que proposem avui és la 
signatura d’aquest préstec, el fet de concertar aquest préstec que es fa amb Diputació 
de Barcelona amb unes condiciones molt favorables i que finança una part important 
de les inversions: equips de processos d’informació, obres de Can Sol i Can Torrents, 
mobiliari d’edificis municipals, material operatiu, una part de la inversió per al passatge 
Espanya de la Torreta, el projecte de pacificació del carrer Veneçuela, actuacions a 
l’espai urbà, rehabilitació de l’hort de la rectoria, adquisició de material de biblioteca, 
rehabilitació de l’antic escorxador, pla director de clavegueram, quotes d’arrendament 
financer per a inversió de l’enllumenat, també una part del nou casal d’avis, per 
finançar el nou casal d’avis, la rehabilitació de les cases de mestres com a “vivendes” 
d’emergència social, vestidors del camp de futbol, una part del passeig fluvial, la 
millora i adequació de camins rurals i inversions en l’enllumenat nadalenc, per un 
import d’1.200.000. Alguna qüestió?

Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del 
PSC, d’ERC, del PP, d’ICV i la regidora no adscrita i 3 abstencions, manifestades pels 
regidors del grup municipal de CIU. 

B.3 Aprovació d’un expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial 
de Crèdits a incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2018.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

Considerant la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 22 de juny de 2018, en 
la qual s’insta a que s’impulsi la documentació administrativa per a l’aprovació 
d’un expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a 
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incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2018.

Considerant l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, de data 22 de juny de 2018, que estableix la possibilitat d’aprovar 
l’esmentat expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a 
incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2018.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposada al Ple que 
adopti els acords següents:

PRIMER.- APROVAR l’expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial 
de Crèdits a incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2018, corresponent a una relació de factures de l’any 2017, 
rebudes per la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pels 
subministraments d’energia elèctrica, d’aigua potable i de gas, per serveis 
prestats i facturats durant l’any 2017, però conformades l’any 2018, que 
formen part de la relació de factures número F/2018/25, d’import total 
121.348,59 euros, que es relacionen a continuació:

Pel que fa referència al subministrament de l’energia elèctrica, la mercantil Gas 
Natural Comercializadora, SA., amb CIF/NIF número A-61797536:

Número
d'entrada Data Número de

document Import Nom

F/2017/2473 05/08/2017 PI17142000351907 21,60 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2472 05/08/2017 PI17142000351903 56,20 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2470 05/08/2017 PI17142000351901 98,72 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2471 05/08/2017 PI17142000351899 133,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2515 12/08/2017 PI17142000368331 22,05 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2522 12/08/2017 PI17142000368336 82,69 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2524 12/08/2017 PI17142000368339 83,70 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2519 12/08/2017 PI17142000368355 94,61 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2520 12/08/2017 PI17142000368340 48,19 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2523 12/08/2017 PI17142000368338 116,31 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2518 12/08/2017 PI17142000368344 102,44 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2516 12/08/2017 PI17142000368335 143,28 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2517 12/08/2017 PI17142000368333 267,14 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2527 12/08/2017 PI17142000368352 209,87 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2514 12/08/2017 PI17142000368332 9,57 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2525 12/08/2017 PI17142000368337 158,79 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2521 12/08/2017 PI17142000368334 67,14 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2526 12/08/2017 PI17142000368341 330,62 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
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F/2017/2550 17/08/2017 PI17142000372106 18,14 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2566 17/08/2017 PI17142000372085 39,80 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2579 17/08/2017 PI17142000376400 134,72 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2548 17/08/2017 PI17142000372080 91,27 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2560 17/08/2017 PI17142000372077 89,01 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2564 17/08/2017 PI17142000372105 44,38 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2574 17/08/2017 PI17142000372097 18,69 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2559 17/08/2017 PI17142000372079 41,33 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2587 17/08/2017 PI17142000376412 353,45 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2553 17/08/2017 PI17142000372089 8,16 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2573 17/08/2017 PI17142000372244 1.027,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2549 17/08/2017 PI17142000372102 97,34 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2556 17/08/2017 PI17142000372078 80,56 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2571 17/08/2017 PI17142000372087 74,45 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2554 17/08/2017 PI17142000372072 52,83 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2562 17/08/2017 PI17142000372084 63,02 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2563 17/08/2017 PI17142000372082 103,38 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2555 17/08/2017 PI17142000372092 98,06 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2582 17/08/2017 PI17142000376403 216,25 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2557 17/08/2017 PI17142000372104 168,44 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2591 17/08/2017 PI17142000372074 127,72 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2547 17/08/2017 PI17142000372101 129,93 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2552 17/08/2017 PI17142000372086 405,07 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2558 17/08/2017 PI17142000372091 192,15 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2570 17/08/2017 PI17142000372090 40,52 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2569 17/08/2017 PI17142000372112 125,38 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2594 17/08/2017 PI17142000376397 45,16 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2575 17/08/2017 PI17142000372096 290,58 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2546 17/08/2017 PI17142000372103 762,36 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2590 17/08/2017 PI17142000372100 813,39 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2567 17/08/2017 PI17142000372088 57,66 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2589 17/08/2017 PI17142000372093 80,44 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2576 17/08/2017 PI17142000372098 213,36 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2586 17/08/2017 PI17142000376407 1.264,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2568 17/08/2017 PI17142000372117 1.339,39 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2583 17/08/2017 PI17142000376399 346,39 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2580 17/08/2017 PI17142000376402 519,02 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2584 17/08/2017 PI17142000376410 283,12 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2578 17/08/2017 PI17142000376398 346,16 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2588 17/08/2017 PI17142000376404 128,33 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2585 17/08/2017 PI17142000376405 235,42 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2593 17/08/2017 PI17142000372095 143,30 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2561 17/08/2017 PI17142000372094 73,82 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2581 17/08/2017 PI17142000376401 520,77 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
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F/2017/2572 17/08/2017 PI17142000372120 3.160,97 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2592 17/08/2017 PI17142000372110 2.621,14 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2577 17/08/2017 PI17142000372099 774,90 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2551 17/08/2017 PI17142000372109 134,77 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2565 17/08/2017 PI17142000372083 3.194,53 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2595 18/08/2017 PI17142000379642 513,75 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2596 18/08/2017 PI17142000379637 1.304,69 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2603 25/08/2017 PI17142000388226 109,35 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2602 25/08/2017 PI17142000387573 112,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2608 26/08/2017 PI17142000389741 22,84 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2612 26/08/2017 PI17142000389748 54,69 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2610 26/08/2017 PI17142000389743 68,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2611 26/08/2017 PI17142000389740 221,42 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2613 26/08/2017 PI17142000389742 238,01 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2614 26/08/2017 PI17142000389749 251,79 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2609 26/08/2017 PI17142000389739 298,01 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2607 26/08/2017 PI17142000389744 220,14 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2622 29/08/2017 PI17142000392271 52,88 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2643 30/08/2017 PI17142000393062 9,49 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2653 31/08/2017 PI17142000394325 848,66 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2651 31/08/2017 PI17142000394322 204,83 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2652 31/08/2017 PI17142000394323 109,06 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2655 31/08/2017 PI17142000394329 181,49 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2657 31/08/2017 PI17142000394324 82,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2654 31/08/2017 PI17142000394328 129,57 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2686 01/09/2017 PI17142000395591 48,30 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2687 01/09/2017 PI17142000395589 35,77 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2694 01/09/2017 PI17142000395609 103,67 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2693 01/09/2017 PI17142000395606 24,24 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2690 01/09/2017 PI17142000395596 314,06 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2688 01/09/2017 PI17142000395592 310,37 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2692 01/09/2017 PI17142000395600 363,52 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2689 01/09/2017 PI17142000395597 39,88 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2691 01/09/2017 PI17142000395594 251,99 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2703 03/09/2017 PI17142000397911 22,13 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2707 03/09/2017 PI17142000397915 194,75 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2704 03/09/2017 PI17142000397917 312,60 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2701 03/09/2017 PI17142000397914 46,60 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2705 03/09/2017 PI17142000397923 127,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2706 03/09/2017 PI17142000397925 443,14 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2702 03/09/2017 PI17142000397931 228,96 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2726 05/09/2017 PI17142000402140 122,89 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2725 05/09/2017 PI17142000402139 67,86 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2728 05/09/2017 PI17142000402141 314,59 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
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F/2017/2727 05/09/2017 PI17142000402142 178,40 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2746 06/09/2017 PI17142000405873 173,80 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2768 07/09/2017 PI17142000408479 20,63 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2758 07/09/2017 PI17142000408478 88,81 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2763 07/09/2017 PI17142000408477 104,85 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2764 07/09/2017 PI17142000408485 125,63 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2766 07/09/2017 PI17142000408475 101,99 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2767 07/09/2017 PI17142000408481 117,39 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2762 07/09/2017 PI17142000408476 355,10 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2760 07/09/2017 PI17142000408500 184,72 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2765 07/09/2017 PI17142000408474 30,37 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2769 07/09/2017 PI17142000408482 226,79 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2761 07/09/2017 PI17142000408483 198,95 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2757 07/09/2017 PI17142000408473 157,18 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2759 07/09/2017 PI17142000408501 2.296,18 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2780 11/09/2017 PI17142000412145 81,88 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2783 11/09/2017 PI17142000412156 17,69 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2788 11/09/2017 PI17142000412140 29,05 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2792 11/09/2017 PI17142000412138 320,25 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2790 11/09/2017 PI17142000412133 96,76 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2795 11/09/2017 PI17142000412154 59,06 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2799 11/09/2017 PI17142000415329 42,75 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2811 11/09/2017 PI17142000412173 48,11 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2798 11/09/2017 PI17142000412170 99,91 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2801 11/09/2017 PI17142000412126 59,12 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2809 11/09/2017 PI17142000412147 46,28 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2816 11/09/2017 PI17142000412135 93,67 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2785 11/09/2017 PI17142000412171 8,16 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2808 11/09/2017 PI17142000412296 786,55 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2810 11/09/2017 PI17142000412166 98,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2819 11/09/2017 PI17142000412148 76,67 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2818 11/09/2017 PI17142000412132 141,61 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2779 11/09/2017 PI17142000412137 116,52 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2787 11/09/2017 PI17142000412130 378,51 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2794 11/09/2017 PI17142000412152 235,59 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2784 11/09/2017 PI17142000412157 157,59 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2786 11/09/2017 PI17142000412176 189,61 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2814 11/09/2017 PI17142000415327 136,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2815 11/09/2017 PI17142000412159 268,86 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2781 11/09/2017 PI17142000412146 693,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2796 11/09/2017 PI17142000412164 501,64 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2800 11/09/2017 PI17142000412127 446,99 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2803 11/09/2017 PI17142000412144 891,53 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2812 11/09/2017 PI17142000415330 265,82 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001 Data document: 23/07/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

22

F/2017/2817 11/09/2017 PI17142000415332 286,93 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2793 11/09/2017 PI17142000412151 248,80 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2805 11/09/2017 PI17142000412150 297,25 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2789 11/09/2017 PI17142000412153 78,32 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2807 11/09/2017 PI17142000412160 266,28 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2813 11/09/2017 PI17142000415328 935,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2804 11/09/2017 PI17142000412149 502,59 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2797 11/09/2017 PI17142000412167 2.694,04 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2806 11/09/2017 PI17142000412158 219,93 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2791 11/09/2017 PI17142000412143 735,84 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2782 11/09/2017 PI17142000412155 160,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2802 11/09/2017 PI17142000412131 3.062,15 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2823 12/09/2017 PI17142000419350 222,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2822 12/09/2017 PI17142000419353 45,53 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2821 12/09/2017 PI17142000419352 74,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2828 13/09/2017 PI17142000421406 134,67 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2825 13/09/2017 PI17142000421423 359,21 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2827 13/09/2017 PI17142000421405 296,05 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2826 13/09/2017 PI17142000421427 56,45 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2893 20/09/2017 PI17142000419351 127,30 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2886 20/09/2017 PI17142000430396 54,97 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2909 22/09/2017 PI17142000434608 23,96 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2915 23/09/2017 PI17142000435374 112,51 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2916 23/09/2017 PI17142000435376 169,88 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2934 27/09/2017 PI17142000438588 62,88 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2933 27/09/2017 PI17142000438589 16,77 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2940 28/09/2017 PI17142000440158 39,89 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2942 28/09/2017 PI17142000440159 9,60 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2941 28/09/2017 PI17142000440165 50,07 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2943 28/09/2017 PI17142000440161 46,52 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2944 28/09/2017 PI17142000440162 154,05 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2949 29/09/2017 PI17142000442161 129,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/2996 03/10/2017 PI17142000443750 115,77 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3018 05/10/2017 PI17142000447050 22,07 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3019 05/10/2017 PI17142000447057 343,41 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3023 06/10/2017 PI17142000451478 48,19 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3024 06/10/2017 PI17142000451480 351,95 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3040 06/10/2017 PI17142000451493 626,47 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3039 06/10/2017 PI17142000451482 196,55 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3038 06/10/2017 PI17142000451487 133,32 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3042 07/10/2017 PI17142000451476 112,95 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3043 07/10/2017 PI17142000451481 139,00 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3046 07/10/2017 PI17142000454777 74,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3050 07/10/2017 PI17142000447058 331,62 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
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F/2017/3041 07/10/2017 PI17142000451475 205,91 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3044 07/10/2017 PI17142000451496 79,80 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3045 07/10/2017 PI17142000454775 147,85 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3052 08/10/2017 PI17142000454778 24,12 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3051 08/10/2017 PI17142000454772 17,88 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3102 10/10/2017 PI17142000462326 46,62 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3101 10/10/2017 PI17142000462328 60,75 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3104 10/10/2017 PI17142000462327 23,12 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3083 10/10/2017 PI17142000458394 1.065,30 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3099 10/10/2017 PI17142000462309 250,74 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3080 10/10/2017 PI17142000458275 156,03 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3082 10/10/2017 PI17142000458293 526,89 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3103 10/10/2017 PI17142000462329 709,08 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3098 10/10/2017 PI17142000462300 34,81 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3100 10/10/2017 PI17142000462314 173,99 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3081 10/10/2017 PI17142000458289 1.188,28 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3106 11/10/2017 PI17142000458291 599,58 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3125 11/10/2017 PI17142000462307 18,56 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3108 11/10/2017 PI17142000458310 103,54 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3109 11/10/2017 PI17142000462312 8,16 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3134 11/10/2017 PI17142000462301 56,81 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3111 11/10/2017 PI17142000462322 128,50 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3113 11/10/2017 PI17142000462318 87,11 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3133 11/10/2017 PI17142000458276 99,53 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3110 11/10/2017 PI17142000462311 114,07 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3112 11/10/2017 PI17142000462323 18,53 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3124 11/10/2017 PI17142000458307 135,81 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3135 11/10/2017 PI17142000462302 100,61 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3136 11/10/2017 PI17142000462303 103,26 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3116 11/10/2017 PI17142000458282 72,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3120 11/10/2017 PI17142000458301 115,57 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3123 11/10/2017 PI17142000458295 109,99 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3126 11/10/2017 PI17142000462308 130,73 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3140 11/10/2017 PI17142000462334 115,52 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3107 11/10/2017 PI17142000458305 217,53 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3121 11/10/2017 PI17142000458299 109,61 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3105 11/10/2017 PI17142000458292 245,27 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3119 11/10/2017 PI17142000458298 175,78 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3137 11/10/2017 PI17142000462313 308,65 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3117 11/10/2017 PI17142000458285 686,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3138 11/10/2017 PI17142000462315 298,89 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3127 11/10/2017 PI17142000462321 305,11 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3139 11/10/2017 PI17142000462317 30,31 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3129 11/10/2017 PI17142000458286 88,55 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
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F/2017/3122 11/10/2017 PI17142000458287 1.078,92 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3131 11/10/2017 PI17142000458296 2.559,28 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3132 11/10/2017 PI17142000458297 2.294,75 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3130 11/10/2017 PI17142000458294 895,07 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3118 11/10/2017 PI17142000458288 165,00 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3128 11/10/2017 PI17142000458274 3.590,00 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3149 12/10/2017 PI17142000466636 12,91 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3153 12/10/2017 PI17142000466613 52,91 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3157 12/10/2017 PI17142000466610 66,70 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3148 12/10/2017 PI17142000466628 211,52 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3156 12/10/2017 PI17142000466622 264,22 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3151 12/10/2017 PI17142000466609 524,55 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3150 12/10/2017 PI17142000466627 531,80 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3155 12/10/2017 PI17142000466620 596,74 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3152 12/10/2017 PI17142000466637 217,90 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3159 12/10/2017 PI17142000471347 53,31 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3147 12/10/2017 PI17142000466611 245,01 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
F/2017/3154 12/10/2017 PI17142000466612 72,07 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

F/2017/3158 12/10/2017 PI17142000469381 219,93 € GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA

79.512,09 €

Pel que fa referència al subministrament de l’aigua potable, la mercantil Sorea, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA., amb CIF/NIF número A-
08146367:

Número
d'entrada Data Número de

document Import Nom

F/2017/2349 02/08/2017 22262017A100012582 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2350 02/08/2017 22262017A100012844 1.980,96 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2351 02/08/2017 22262017A100012645 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2352 02/08/2017 22262017A100011363 42,88 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2353 02/08/2017 22262017A100012555 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2354 02/08/2017 22262017A100011173 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2355 02/08/2017 22262017A100012503 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2356 02/08/2017 22262017A100012553 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2357 02/08/2017 22262017A100012720 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2358 02/08/2017 22262017A100012502 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2359 02/08/2017 22262017A100012849 1.263,50 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2360 02/08/2017 22262017A100011414 42,99 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2361 02/08/2017 22262017A100012564 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2362 02/08/2017 22262017A100011237 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2363 02/08/2017 22262017A100011404 72,84 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001 Data document: 23/07/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

25

F/2017/2364 02/08/2017 22262017A100011240 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2365 02/08/2017 22262017A100010437 55,83 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2366 02/08/2017 22262017A100012583 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2367 02/08/2017 22262017A100011477 238,82 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2368 02/08/2017 22262017A100012455 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2369 02/08/2017 22262017A100012561 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2370 02/08/2017 22262017A100011372 42,88 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2371 02/08/2017 22262017A100012848 12.589,87 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2372 02/08/2017 22262017A100012504 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2373 02/08/2017 22262017A100011238 211,13 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2374 02/08/2017 22262017A100012463 17,66 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2375 02/08/2017 22262017A100014268 45,51 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2376 02/08/2017 22262017A100012659 133,42 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2377 02/08/2017 22262017A100014066 44,61 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2378 02/08/2017 22262017A100013907 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2379 02/08/2017 22262017A100013693 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2380 02/08/2017 22262017A100012790 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2381 02/08/2017 22262017A100011275 472,48 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2382 02/08/2017 22262017A100014266 45,51 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2383 02/08/2017 22262017A100011516 55,83 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2384 02/08/2017 22262017A100010875 24,82 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2385 02/08/2017 22262017A100012562 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2386 02/08/2017 22262017A100012500 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2387 02/08/2017 22262017A100012501 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2388 02/08/2017 22262017A100010876 162,44 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2389 02/08/2017 22262017A100012698 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2390 02/08/2017 22262017A100011398 42,99 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2391 02/08/2017 22262017A100011174 1.159,13 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2392 02/08/2017 22262017A100012445 32,86 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2393 02/08/2017 22262017A100011239 319,46 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2394 02/08/2017 22262017A100012709 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2395 02/08/2017 22262017A100011568 253,48 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2396 02/08/2017 22262017A100011273 23,56 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2397 02/08/2017 22262017A100009630 54,29 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2398 02/08/2017 22262017A100011241 146,60 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2399 02/08/2017 22262017A100014294 75,83 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2400 02/08/2017 22262017A100012845 56,06 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2401 02/08/2017 22262017A100013803 17,66 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2402 02/08/2017 22262017A100012773 15,20 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2403 02/08/2017 22262017A100011050 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2404 02/08/2017 22262017A100013909 369,57 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2405 02/08/2017 22262017A100014307 44,20 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2406 02/08/2017 22262017A100011373 447,45 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2407 02/08/2017 22262017A100013322 26,59 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
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F/2017/2408 02/08/2017 22262017A100013691 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2409 02/08/2017 22262017A100012658 636,02 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2410 02/08/2017 22262017A100011517 1.762,85 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2411 02/08/2017 22262017A100011204 22,80 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2412 02/08/2017 22262017A100013692 43,33 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2413 02/08/2017 22262017A100010457 26,54 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2414 02/08/2017 22262017A100010994 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2415 02/08/2017 22262017A100010995 3.491,38 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2416 02/08/2017 22262017A100013585 17,66 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2417 02/08/2017 22262017A100013650 56,17 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2418 02/08/2017 22262017A100014259 26,59 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2419 02/08/2017 22262017A100014274 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2420 02/08/2017 22262017A100014287 144,18 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2421 02/08/2017 22262017A100013741 15,03 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2422 02/08/2017 22262017A100012556 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2423 02/08/2017 22262017A100013972 26,59 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2623 29/08/2017 22262017A100014290 43,33 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2624 29/08/2017 22262017A100012557 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2625 29/08/2017 22262017A100012847 4.277,70 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2626 29/08/2017 22262017A100012563 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2627 29/08/2017 22262017A100010965 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2628 29/08/2017 22262017A100011872 54,40 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2629 29/08/2017 22262017A100010916 13,71 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2630 29/08/2017 22262017A100013605 307,27 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2631 29/08/2017 22262017A100012796 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2632 29/08/2017 22262017A100013794 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2633 29/08/2017 22262017A100012602 43,22 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2634 29/08/2017 22262017A100013625 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2635 29/08/2017 22262017A100012414 1.568,49 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2636 29/08/2017 22262017A100013624 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2637 29/08/2017 22262017A100013916 26,59 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2638 29/08/2017 22262017A100013076 54,63 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..
F/2017/2639 29/08/2017 22262017A100012846 13,75 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..

F/2017/3072 10/10/2017 22262017A100016632 61,11 € SOREA, SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS S..

34.432,66 €

Pel que fa referència al subministrament de gas, la mercantil Gas Natural 
Servicios SDG, SA., amb CIF/NIF número A-08431090:
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Número
d'entrada Data Número de

document Import Nom

F/2017/2460 04/08/2017 FE17321239682319 135,33 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2461 04/08/2017 FE17321238959799 275,06 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2462 04/08/2017 FE17321238959773 301,83 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2463 04/08/2017 FE17321238959772 143,49 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2466 04/08/2017 FE17321239297351 176,78 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2467 05/08/2017 FE17321238769743 119,49 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2468 05/08/2017 FE17321238769729 174,98 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2469 05/08/2017 FE17321238769742 281,81 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2723 05/09/2017 FE17321239963159 49,46 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2724 05/09/2017 FE17321239963136 50,67 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2730 05/09/2017 FE17321239963134 280,21 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2731 05/09/2017 FE17321239963119 135,27 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2735 05/09/2017 FE17321239963163 211,34 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2740 05/09/2017 FE17321241401732 123,57 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2741 05/09/2017 FE17321241401776 1.509,54 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2742 05/09/2017 FE17321241401735 431,76 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2743 05/09/2017 FE17321241401734 85,35 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2744 05/09/2017 FE17321241401733 174,37 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/2745 05/09/2017 FE17321241401727 111,68 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3048 07/10/2017 FE17321244113874 894,49 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3049 07/10/2017 FE17321244509230 138,98 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3053 08/10/2017 FE17321244113850 542,38 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3054 08/10/2017 FE17321244113851 109,24 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3057 09/10/2017 FE17321244113846 127,55 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3058 09/10/2017 FE17321244113852 412,46 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
F/2017/3071 09/10/2017 FE17321244113865 260,44 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA

F/2017/3089 10/10/2017 FE17321243474037 146,31 € GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA

7.403,84 €

SEGON.- APLICAR amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès de l’any 2018, els corresponents crèdits, amb càrrec a les 
següents aplicacions pressupostàries:

Aplicació
pressupostària Denominació

06 165 22100 Energia elèctrica
01 920 22101 Aigua
07 231 22102 Gas
08 320 22102 Calefacció escoles
16 342 22102 Gas
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TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figuren els següents 
assentaments comptables ...

Modalitat Número
d’operació Data Aplicació

pressupostària Denominació Import

Retenció de crèdits (RC) 220180008075 20/06/2018 06 165 22100 Energia elèctrica 79.512,09 €.
Retenció de crèdits (RC) 220180008073 20/06/2018 01 920 22101 Aigua 34.432,66 €.
Retenció de crèdits (RC) 220180008076 20/06/2018 07 231 22102 Gas 785,37 €.
Retenció de crèdits (RC) 220180008077 20/06/2018 08 320 22102 Calefacció escoles 2.581,99 €.
Retenció de crèdits (RC) 220180008078 20/06/2018 16 342 22102 Gas 4.036,48 €.

... per assumir les obligacions que signifiquen l’aprovació del Reconeixement 
Extrajudicial de Crèdits a incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2018.

QUART.- IMPULSAR un expedient de modificació pressupostària per dotar dels 
crèdits necessaris, per assumir les obligacions que signifiquen l’aprovació del 
Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a incorporar al Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, així com les pròpies dels 
subministraments d’energia elèctrica, d’aigua potable i de gas, pels serveis 
prestats (i facturats) i pels serveis previstos durant l’any 2018, tota vegada 
amb els escenaris amb què treballa la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, no existeix crèdits suficients per assumir les obligacions que 
signifiquen l’aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a incorporar 
al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, 
així com les pròpies dels subministraments d’energia elèctrica, d’aigua potable i 
de gas, pels serveis prestats (i facturats) i pels serveis previstos durant l’any 
2018.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.3 és l’aprovació d’un expedient administratiu de reconeixement 
extrajudicial de crèdits i incorporar al pressupost municipal de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès per a l’any 2018.

L’any 2017 van quedar un seguit de factures pendents de conformar per part dels 
serveis tècnics, que feien referència a consums d’energia elèctrica, consums d’aigua i 
consums de gas, per uns imports..., d’energia elèctrica, per un import de 79.512,09 
euros; d’aigua, de 34.432,66; i de gas, per un import 7.403,84; un total de 121.000 
euros aproximadament. Al ser despeses realitzades durant l’any 2017, per procedir a 
la seva aprovació, s’ha de fer per ple mitjançant aquest procediment.

Hi va haver un problema amb el programa informàtic que sobretot amb les 
d’electricitat i gas, que incorporava les..., que permetia el fet de conformar-les per part 
dels tècnics, i es va acabar resolent aquest sistema, unes van quedar, diguem-ne, fora 
de circuit i quan ho hem vist aquest any hem procedit a tirar-les endavant i ja posar-
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nos al dia. En aquests moments ja s’estan pagant amb absoluta normalitat i s’estan 
conformant i pagant amb absoluta normalitat. Alguna qüestió?

Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del 
PSC, d’ERC, del PP, d’ICV i la regidora no adscrita i tres abstencions, manifestades pels 
regidors del grup municipal de CIU. 

B.4 Aprovació de la revisió de preus amb la mercantil Rubatec, SA.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

ATESA la necessitat d’aprovar la revisió de preus, amb efectes de l’01 de juny 
de 2018, derivada del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-
60744216, signat en data 18 de maig de 2015,

ATÈS el Capítol II (articles 89 a 94) 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 (d’aplicació en la revisió de preus, amb efectes de l’01 de juny de 2018, 
derivada del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-
60744216, signat en data 18 de maig de 2015, que es porta a aprovació), que 
regula la revisió de preus en els contractes del sector públic, per tot el que fa 
referència a la procedència, límits i pagament de l’import de la revisió.

ATÈS que el contracte, signat en data 18 de maig de 2015, entre la mercantil 
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i de 
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, 
regula en la seva clàusula 17a.-Revisió i actualització de preus, en el que es 
determina que la primera actualització dels preus es realitzarà al cap d’un any 
de la formalització del contracte, és a dir, en data 18 de maig de 2016, i així 
successivament anualment.
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VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 05 de juliol de 2017, que conclou l’informe favorable a la 
proposta de la revisió de preus que s’efectua, amb efectes de l’01 de juny de 
2018, derivada del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-
60744216, signat en data 18 de maig de 2015.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple que 
dictamini els acords següents:

PRIMER.- APROVAR la revisió de preus que s’efectua, amb efectes de l’01 de 
juny de 2018, derivada del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, 
de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de 
La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número 
A-60744216, signat en data 18 de maig de 2015, i que s’ajustaran als següents 
indicadors:

Pel que es refereix a la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la 
inversió:
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Imports amb IVA inclòs.

Als efectes de determinar l’evolució de l’amortització que resulta de la inversió 
efectiva, efectuada per la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, 
amb motiu del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i 
de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, 
signat en data 18 de maig de 2015, pel que es refereix a la Prestació P1-Serveis 
energètics-Amortització de la inversió, resultaria el següent quadre d’amortització:
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Imports sense IVA.

Als efectes de determinar la facturació a efectuar, amb motiu de la revisió de 
preus, referida a la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió 
del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i de 
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, 
adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, signat 
en data 18 de maig de 2015, resultaria el següent esquema:
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Pel que es refereix a la Prestació P2-Manteniment:

Les mensualitats pel període comprés entre el mes de juny de 2018 fins el mes 
de maig de 2019, venen determinades pel següent resultat:

P2' = P2 x 
{1+(0.85xIPC)}  

  
P2 = 28.925,62 €.  

IPC = 3,80 % (De març de 2014 a abril 
2018)

  
P2’ = 29.859,92 €. Euros anuals (Sense IVA)
P2’ = 2.488,33 €. Euros mensuals (Sense IVA)

P2’= 3.010,88 €. Euros mensuals (Amb IVA 
inclòs)

Pel que es refereix a la Prestació P6-Treballs complementaris:

Primer.- S’haurà d’aplicar la següent fórmula:

D’acord amb els índexs obtinguts de l’Institut Nacional d’Estadística, disponibles 
a la data de licitació, és a dir, del mes de març de 2014 i dels disponibles a la 
data de la revisió, és a dir, els del mes de desembre de 2017 (darrera dada 
disponible), el resultat del Kt ve determinat pel següent resultat:

Kt = 1,09110046

En conseqüència, el preu revisat P6’, serà el producte del preu P6 multiplicat pel 
factor Kt.
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SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa total de 37.309,85 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 64800 – 
Quotes arrendament financer Inversió enllumenat, del Pressupost de despeses 
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporta la revisió de preus que s’efectua, amb 
efectes de l’01 de juny de 2018, derivada del Contracte per a la prestació dels 
serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic 
exterior del municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, 
SA., amb CIF/NIF número A-60744216, signat en data 18 de maig de 2015, pel 
que fa referència a la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la 
inversió (en relació a l’amortització de la inversió).

TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008342, de data 27 de juny de 2018, per import total de 21.111,44 
euros, a l’aplicació 06 165 64800 – Quotes arrendament financer Inversió 
enllumenat, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta 
la revisió de preus que s’efectua, amb efectes de l’01 de juny de 2018 –i fins el 
30 de setembre de 2018-, derivada del Contracte per a la prestació dels serveis 
de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del 
municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb 
CIF/NIF número A-60744216, signat en data 18 de maig de 2015, pel que fa 
referència a la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió (en 
relació a l’amortització de la inversió).

QUART.- APROVAR I DISPOSAR la despesa total de 57.201,88 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 35800 – 
Interessos per la inversió en l’enllumenat, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporta la revisió de preus que s’efectua, amb 
efectes de l’01 de juny de 2018, derivada del Contracte per a la prestació dels 
serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic 
exterior del municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, 
SA., amb CIF/NIF número A-60744216, signat en data 18 de maig de 2015, pel 
que fa referència a la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la 
inversió (en relació als interessos de la inversió).

CINQUÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008343, de data 27 de juny de 2018, per import total de 24.723,12 
euros, a l’aplicació 06 165 35800 – Interessos per la inversió en l’enllumenat, 
del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta la revisió de 
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preus que s’efectua, amb efectes de l’01 de juny de 2018 –i fins el 31 d’agost 
de 2018-, derivada del Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-
60744216, signat en data 18 de maig de 2015, pel que fa referència a la 
Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió (en relació als 
interessos de la inversió).

SISÈ.- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès està treballant en la 
resolució de la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió, del 
contracte del servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat 
públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, signat en data 18 de maig de 
2015.

D’acord amb la previsió que s’està portant a terme a la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, és previst que l’amortització anticipada de la 
Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió, es materialitzi 
durant el mes de setembre de 2018.

SETÈ.- APROVAR I DISPOSAR la despesa total de 21.076,16 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 21000 – 
Manteniment servei enllumenat, del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les 
obligacions que comporta la revisió de preus que s’efectua, amb efectes de l’01 
de juny de 2018, derivada del Contracte per a la prestació dels serveis de 
millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del 
municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb 
CIF/NIF número A-60744216, signat en data 18 de maig de 2015, pel que fa 
referència a la Prestació P2-Manteniment.

VUITÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008345, de data 27 de juny de 2018, per import total de 21.076,16 
euros, a l’aplicació 06 165 21000 – Manteniment servei enllumenat, del 
Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta la revisió de 
preus que s’efectua, amb efectes de l’01 de juny de 2018, derivada del 
Contracte per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i de 
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, 
adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, signat 
en data 18 de maig de 2015, pel que fa referència a la Prestació P2-
Manteniment.

NOVÈ.- APROVAR I DISPOSAR la despesa total de 1.146,93 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 64800 – 
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Quotes arrendament financer Inversió enllumenat, del Pressupost de despeses 
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporta el pagament de les diferències a favor de la 
mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, com a conseqüència 
de la incorrecta aplicació en la fórmula de la mitja de l’euribor anual -
corresponent al període 2016-04- per a la revisió de preus de la Prestació P1-
Serveis energètics-Amortització de la inversió, corresponent a l’any 2016 i 
següents, i que ve determinada pel següent esquema:

DESÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura 
l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), 
amb número d’operació 220180008338, de data 27 de juny de 2018, per 
import total de 1.146,93 euros, a l’aplicació 06 165 64800 – Quotes 
arrendament financer Inversió enllumenat, del Pressupost de despeses 
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 
2018, per assumir les obligacions que comporta el pagament de les 
diferències a favor de la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-
60744216, com a conseqüència de la incorrecta aplicació en la fórmula 
de la mitja de l’euribor anual -corresponent al període 2016-04- per a la 
revisió de preus de la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la 
inversió, corresponent a l’any 2016 i següents.

ONZÈ.- APROVAR la devolució d’ingressos indeguts, per un import total 
de 1.917,37 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada 
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amb el número 47000 – Aportació d’empreses privades, del Pressupost 
d’ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta el pagament de 
les diferències a favor de la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número 
A-60744216, com a conseqüència de la incorrecta aplicació en els càlculs 
del control tècnic i econòmic del contracte, així com per l’assessorament en 
eficiència energètica, assessorament en el seguiment del contracte (fins el 
31/12/2017), i que ve determinada pel següent esquema:

DOTZÈ.- ORDENAR el pagament corresponent a la devolució d’ingressos 
indeguts, per un import total de 1.917,37 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 47000 – Aportació d’empreses 
privades, del Pressupost d’ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta el 
pagament de les diferències a favor de la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF 
número A-60744216, com a conseqüència de la incorrecta aplicació en els 
càlculs del control tècnic i econòmic del contracte, així com per l’assessorament en 
eficiència energètica, assessorament en el seguiment del contracte (fins el 
31/12/2017).
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TRETZÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

CATORZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, als efectes 
escaients.

QUINZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

SETZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes escaients.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B.4, que és l’aprovació de revisió de preus amb la 
mercantil Rubatec, SA.

L’empresa Rubatec és l’empresa que va guanyar el concurs per a la millora i 
manteniment i conservació de l’enllumenat públic. En aquest contracte hi havia una 
revisió anual de preus que es basava en diferents aspectes. Procedim a revisar tres 
d’aquests aspectes.

Un primer apartat que era, diguem-ne, l’interès, perquè aquí el que fem és un 
pagament ajornat, es feia una concessió, ells feien la inversió i nosaltres anàvem 
retornant la inversió. Aquesta inversió estava subjecta a l’euríbor i cada any s’havia 
d’actualitzar en funció de l’euríbor. En aquest cas, la modificació de l’euríbor es 
favorable a l’ajuntament, en aquests moments l’euríbor l’any passat era negatiu, per 
tant, ens retornaven diners, cobràvem per això nosaltres, de menys 0,119, i en 
aquests moments és menys 0,19. Per tant, això d’alguna forma millora una mica el 
quadre d’amortització.

Un altre apartat, que era el de manteniment, que anava lligat a l’IPC i s’aplicava el 85 
% de l’increment d’IPC anual. L’IPC de l’any passat va ser 3,80 i el 85 % de 3,80 és un 
3,23 %. Per tant, en les que són despeses de manteniment, hi ha un increment del 
3,23 %. Tot això estava reflectit en el plec de clàusules.

I després, l’apartat de treballs complementaris, que el que feia era anar actualitzant 
els preus públics en base a una fórmula a partir d’uns índexs obtingut a través de 
l’Institut Nacional d’Estadística. Respecte al moment del contracte, que va ser 2015, 
l’actualització de preus és d’1,091, respecte a l’any passat és una mica menor, però és 
l’acumulat que anem tenint. I, per tant, el que es proposa és l’aprovació de 
l’actualització d’aquests preus d’acord amb el contracte. Alguna qüestió?

Doncs passem a votació.
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(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat.

B.5 Aprovació de la modificació pressupostària 07/2018

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

“ATÈS que els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits es regulen al 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 al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la 
realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’any 
2019 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent o insuficient i no és objecte 
d’ampliació.

ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, estableix que aquestes modificacions poden finançar-se, entre 
d’altres, mitjançant Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

ATÈS que d’acord amb el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, aquestes modificacions es podran finançar, indistintament amb algun 
(o alguns) dels següents recursos:

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, calculat d’acord amb l’establert 
en els articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos.

b) Amb nou o majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent del Pressupost General de la Corporació municipal.

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual 
s’estimin reduïbles, sense pertorbació del respectiu servei.
d) Pel que es refereix a les despeses d’inversió, també es podran finançar, amb 
els procedents d’operacions de crèdit, de conformitat amb l’article 36.2 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de 
la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria 
de pressupostos, aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-
President, havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat de la 
mesura.

ATÈS que l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF 
número A-60744216, van formalitzar contracte per a la prestació dels serveis de 
millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi 
de La Roca del Vallès, en data 18 de maig de 2016.

ATÈS que d’entre les prestacions del contracte dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca 
del Vallès, signat entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil Rubatec, SA., 
en data 18 de maig de 2016, figura la Prestació P1-Serveis energètics-Amortització de 
la inversió, que significà que la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-
60744216 ...

Primer.- Havia de fer una inversió inicial per millorar l’eficiència 
energètica, per un import total d’1.459.027,37 euros (IVA inclòs).

Segon.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès es comprometia a retornar la 
inversió inicial, a raó de 173.304,17 euros/any ( IVA inclòs), durant el 
termini de vigència del contracte, es a dir, quinze (15) anys.
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ATÈS que l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, a aplicar a partir de l’exercici 2015, 
estableix que s’ha de registrar comptablement els deutes per operacions 
d’arrendaments i altres d’operacions de naturalesa similar (que es considera 
d’arrendament financer) quan, de les condicions econòmiques de l’acord, es dedueix 
que se transfereix substancialment tots els riscos i avantatges inherents a la propietat 
de l’actiu objecte del contracte.

ATÈ que de l’anàlisi de les clàusules del contracte, aquest s’encabeix clarament en la 
figura de l’arrendament financer i, en conseqüència, s’ha de registrar el deute pendent, 
a la comptabilitat municipal, com un deute financer.

ATÈS l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, empara la possibilitat de destinar el superàvit pressupostari, 
confirmat per un Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals positiu, a 
reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament, si 
aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute.

ATÈS que en data 05 de juliol de 2018, es va emetre la Memòria explicativa del 
contingut de la modificació pressupostària número 2018/07, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar un deute 
financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, 
de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica 
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, en la qual s’especificaven la modalitat de la 
modificació de crèdit, el finançament de l’operació i la seva justificació.

ATÈS que en data 05 de juliol de 2018, s’ha emès l’Informe d’Avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària1, on es posa de manifest el 
compliment dels requisits necessaris, per aplicar l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i s’informa 
favorablement a la proposta de la modificació pressupostària número 2018/07, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar 
un deute financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es 
modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals.

ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa el 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
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s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2018/07, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar 
un deute financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses 
generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es 
modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, amb el següent detall:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
07 231 46501 Conveni amb el CCVO – Suport Serveis Socials 13.000,00 €.

-------------------
TOTAL 13.000,00 €.

Pel que fa referència als suplements de crèdits:

SUPLEMENT DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
06 165 64800 Quotes d’arrendament financer de la inversió de l’enllumenat 1.275.000,00 €.

-------------------
---

TOTAL 1.275.000,00 
€.

SEGON.- Aquestes despeses es financen, pel que fa referència als crèdits 
extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i pel que fa referència als suplements de crèdit, per amortitzar 
un deute financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, 
per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, d’acord amb el 
detall següent:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:
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BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 330 13100 Personal laboral temporal 13.000,00 €.

-------------------
TOTAL 13.000,00 €.

Pel que fa referència als suplements de crèdits:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS

Aplicació Denominació Import
87000 Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 1.275.000,00 €.

-------------------
---

TOTAL 1.275.000,00 
€.

TERCER.-. INFORMAR del compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

QUART.- INFORMAR del compliment dels requisits que s’estableix a l’article 
37.2.a) i l’article 37.2.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 
impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència, en l’estat de despeses del Pressupost, de crèdit 
destinat a aquesta finalitat específic, que haurà de verificar-se en el 
nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació de crèdits número 2018/07, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit, 
per amortitzar un deute financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria per a despeses generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, 
de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, pel termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic i en el tauler 
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d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de 
reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació definitivament 
aprovada en el supòsit de no presentar-se reclamacions.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B.5, que és l’aprovació d’una modificació pressupostària 
2018/07 amb la modalitat de crèdits extraordinaris.

Aquesta modificació de crèdit té dues parts, una que la financem amb romanent líquid 
de tresoreria per a despeses generals que la destinem, diguem-ne, al rescat de la part 
de concessió de l’enllumenat públic. Nosaltres tenim un deute pendent que anem 
pagant cada any, es va fer pel model de concessió, el mateix model que amb el 
pavelló, i com que hem tingut un romanent de tresoreria positiu, una de les 
destinacions preferents del romanent de tresoreria és reduir deute. I, per tant, igual 
que vam fer l’any passat amb el pavelló, ara rescatem aquesta part de concessió i a 
partir d’aquí generem..., en aquest cas, generem l’estalvi dels interessos que tindríem, 
que hauríem de pagar en aquests deu anys. És un estalvi més petit que l’any passat, 
però és un estalvi important. I per tenir diners aturats en el banc, millor, doncs, 
liquidar això. Per tant, passem 1.275.000 euros de romanent líquid de tresoreria per a 
despeses generals a les quotes d’arrendament financer per a la inversió de 
l’enllumenat. Això, més la partida que tenim en inversió d’aquest any, és el que ens 
permet liquidar la quota pendent.

I després hi ha..., passem 13.000 euros de personal laboral temporal al conveni amb 
el consell comarcal de suport a serveis socials. Aquest conveni és el que ens empara, 
per una banda, el contracte que es va fer, el conveni de salut pública. I, per una altra 
banda també, en aquests moments el consell comarcal ens està realitzant la 
substitució d’una educadora social que està de baixa. I aquest és el motiu per aquests 
13.000 euros que cobreixen aquestes dues parts. Alguna qüestió? Senyor Álvarez...

Sr. Álvarez.- Sí, gràcies. Ens ha semblat entendre que al punt anterior parlàvem que 
l’apartat que ara intentem rescatar tenia un interès negatiu. No sé si ho hem entès bé, 
eh? En tot cas, li demano que ens ho aclareixi perquè, clar, estem passant 1.275.000 
euros d’un romanent a rescatar un contracte que actualment no ens costa calés, al 
contrari, estem estalviant diners. I si fos així, necessitaríem una explicació.

I després una pregunta més, tenint en compte el que ens va passar l’any passat i que 
va provocar que el resultat del pressupost fos negatiu, doncs si s’ha tingut en compte 
que aquestes coses poden tornar a passar i que no ens passin més, perquè no hàgim 
de fer un altre pla de sanejament com el que haurem de fer aquest any, rescatem 
1.275.000 euros.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. L’any passat vam rescatar 3.800.000 euros i el resultat va ser 
negatiu per un..., resultat pressupostari, per un import de menys 170.000. Per tant, si 
no haguéssim realitzat aquell rescat, en el qual vam posar 3.400.000 euros de 
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romanent de tresoreria, si aquests 3.400.000 euros vostè li resta el resultat negatiu, 
queda que sense aquella operació teníem un resultat positiu de 3.300.000 euros. Per 
tant, diguem-ne, el marge que tenim i donat que no s’han produït variacions tan 
substancials en el pressupost entre aquest any i l’any passat, doncs tenim un marge 
suficient per poder fer això i en principi no ens hauria de passar. I amb els controls que 
estem fent, en principi no ens hauria de passar, pel que fa a aquesta qüestió.

I pel que fa a l’altra, el que passa és que mirem el tema també amb perspectiva, poc a 
poc, malgrat que aquest any encara els interessos siguin negatius, l’evolució que està 
donant també el Banc Central Europeu és de deixar, diguem-ne, de finançar el deute i 
començar a una situació d’interès, de cost del diner positiu. Per tant, com tenim deu 
anys, si ho fem ara, ara sí que aquest any hi ha un petit diferencial, però sí que mirat 
a mitjà termini, doncs té la seva..., és a dir, el diferencial del cost és molt petit, a mitjà 
termini serà positiu i sobretot el que fem és reduir endeutament de l’ajuntament, que 
també és important i que ens permet en algun moment, si necessitem fer alguna 
operació que sigui d’interès per al municipi, tenir capacitat d’endeutament per poder 
tirar endavant nous projectes o projectes interessant. Més que tenir diner parat en 
romanent, que és un dels problemes que tenim els ajuntaments, que entre el bloqueig 
que hem tingut fins ara en capítol 1, més la regla de despesa, ens han contingut les 
despeses i teníem uns ingressos ja estabilitzats que estan generant a molts 
ajuntaments..., això és parlat amb regidors d’hisenda i alcaldes de molts municipis, 
que estem generant uns romanents que no té cap sentit de generar uns romanents tan 
exagerats. El que se’ns ha de permetre als ajuntaments és, amb els ingressos 
estabilitzats que tenim, poder dedicar-los a millorar serveis.

Alguna qüestió més, senyor Álvarez?

Sr. Álvarez.- Sí, estem d’acord en què ajuntaments sanejats com el nostre, doncs, 
segurament haurien de sortir de la cotilla aquesta que ens obliga a fer tot això que ara 
mateix ja no hauríem de fer. Amb això estem d’acord. Però el que li comento és que 
aquest any no cal fer això, ens podem esperar un any i encara guanyem diners. I vostè 
diu: «És que reduïm l’endeutament i, en tot cas, més endavant ens tornem a 
endeutar.» És que potser no cal, perquè ja ho estem ara, no caldria tornar-se a 
endeutar per una cosa que ja tenim, no?

I després els números del resultat que alguna vegada ens ha comentat, jo crec que no 
són del tot correctes, perquè clar, ens endeutem..., o sigui, l’any passat rescatem per 
import de 3.800.000 euros, traient 3.400.000 euros del romanent de tresoreria, vostè 
diu que si no haguéssim fet aquest moviment pel rescat de les instal·lacions 
esportives, doncs que el resultat del pressupost hagués estat de 3 milions i escaig. 
Però no és aquest, perquè el resultat que surt anual no és de 3 milions.

Sr. Alcalde.- És d’1.170.000 euros negatiu.

Sr. Álvarez.- No és... Un moment, un moment, no és l’1.170.000, en tot cas és de 
170.000...

Sr. Alcalde.- 171.000 euros negatiu.
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Sr. Álvarez.- Aproximadament, exactament.

Sr. Alcalde.- Sí. He dit 1.170.000, ha estat un error.

Sr. Álvarez.- 170.000, sí.

Sr. Alcalde.- 170.000 euros.

Sr. Álvarez.- No, no, jo el que comento és que vostè diu: «Si no haguéssim fet 
aquesta operació, el resultat hagués estat positiu de 3.100.000.» Em sembla que ha 
dit, més o menys, eh? No, perquè el resultat i, en tot cas, després ens ho explicarà, 
suposo que quan porti a aprovació el compte general de l’any vinent. No surt aquest 
import, eh? No surt aquest import per enlloc. Jo el que... Està bé que riem, però la 
realitat és aquesta, en tot cas, ja ens ho explicarà.

El que li deia és: 1.275.000 euros, que no ens passi el que ens va passar l’any passat, 
i vostè m’ha assegurat que no passarà. A veure si tenim sort aquesta vegada i no hem 
d’entrar en un altre pla de sanejament, que a ningú li agrada.

Sr. Alcalde.- Molt bé. Jo crec que li havia respòs la pregunta, li havia respòs daixò. 
Miri, senyor Álvarez, jo hi ha una qüestió que és qüestió de sumes i restes. Jo no 
pretenc donar a ningú lliçons sobre sumes i restes, però si cal les explico. És a dir, si jo 
tinc..., si jo incorporo una despesa que no va associada a un ingrés perquè són 
recursos propis, si jo incorporo una despesa de 3.400.000, aquesta despesa de 
3.400.000 disminueix en 3.400.000 el resultat. I això és així. Si jo aquesta despesa... I 
aquest resultat és menys 171.000 euros. Si jo trec aquesta despesa, el que faig és 
incremento en 3.400.000, el resultat. És un tema de sumes i restes, senyor Álvarez. Si 
vol, amb una pissarra li explico, però és un tema de sumes i restes. Si jo incorporo una 
despesa, provoca un resultat; si la retiro perquè no l’hagués tingut, el resultat és el 
que hi havia sense aquesta despesa. Per tant, 340.000 més..., 3.400.000 menys 171 
són 3 milions cent i escaig, o dos-cents i escaig. Però és que això és un tema de sumes 
i restes, eh? Jo no pretenc, ja dic, no pretenc donar lliçons a ningú, però és tan senzill 
com això. En el resultat pressupostari. Per tant... Però, bé, en tot cas, un pot creure o 
no, però al final els números els sumem o restem, no es fem..., en aquest cas ni hi ha 
ni integrals, ni derivades, que serien més complicades, en aquest cas és senzillament 
sumes i restes, val?

Pel que fa als comentaris que ha fet, doncs bé, en tot cas pensem que val la pena..., 
és a dir, jo no dic per endeutar-nos segur, però possiblement sí que hem comprovat 
que en la millora que es va fer d’enllumenat no va ser..., diguem-ne, no va tancar tots 
els temes necessaris per acabar-la tota sencera, perquè hi ha..., o sigui, no es van 
canviar..., o sigui, el tema de quadres i d’unificació de quadres no es va afrontar, hi va 
haver elements que no es van..., i algun lloc que encara no s’ha fet canvi a LED, 
perquè no es podien fer perquè calia canviar més coses. És a dir, no es va fer una 
inversió de canviar-ho tot a fons perquè hagués sigut molt més cara i potser no es 
podia en aquells moments. Liquidar això potser ens permet afrontar i tancar aquest 
tema.
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En alguns carrers ens estem trobant que com que els fanals estan només en una 
banda, a l’altra banda donen en aquests moments una mica menys de llum i hi ha 
problemes de veïns que no tenen bona..., quan arriben a casa seva no tenen bona 
visibilitat i això és el que en diferents plens, ja des de fa uns temps, doncs ha anat 
sortint i potser ara disposem de recursos per acabar aquesta qüestió i ja deixar-la... 
S’ha fet una primera part, una part important i que ha suposat una millora, però potser 
cal acabar-ho de fer tot. I en aquest sentit, doncs val la pena que puguem també 
disposar de marge i de recorregut per poder afrontar aquesta nova inversió.

Bé, doncs passem a votació?

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del 
PSC, d’ERC, del PP, d’ICV i la regidora no adscrita i tres abstencions, manifestades pels 
regidors del grup municipal de CIU. 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.6 Ratificació de la modificació dels estatuts del consorci per a la gestió de 
residus dels Vallès Oriental

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

“El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental (el 

Consorci) ha aprovat inicialment, en la seva sessió ordinària celebrada en data 

de 27 de juny de 2018, la modificació dels seus estatuts amb la voluntat 

d’adaptar-los a la Llei 40/2015, 1 d’octubre. Tanmateix, també s’han introduït 

canvis pel que fa a l’objecte de les prestacions del Consorci i en relació a la seva 

organització interna.

Cal tenir present que, des de l’aprovació dels estatuts del Consorci pel Ple del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, en la sessió celebrada en data 11 de març 

de 1998, s’ha succeït un seguit de canvis normatius que justifiquen la seva 

adaptació a la normativa vigent actualment existent. Entre aquests canvis, 

destaquen els introduïts per la normativa següent:
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 La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració local, especialment pel que fa a la seva disposició 

addicional vintena.

 La Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, amb el 

nou règim dels consorcis que contempla els seus articles 118-127, els 

quals són de caràcter bàsic.

 La Llei 4/2015, de 23 d’abril, de Creació de la comarca del Moianès, la 

qual implica que els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant 

Quirze Safaja, que fins aquell moment formaven part de la comarca del 

Vallès Oriental, han passat a formar part de la nova comarca del 

Moianès.

En data 12 de juliol de 2018, el secretari de la Corporació ha emès l’informe 

que es transcriu a continuació:

“Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de la Roca del Vallès, d'acord 

amb l'ordenat verbalment per l'Alcaldia, i en compliment del que s’estableix a 

l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter 

nacional emeto el següent,

INFORME

PRIMER. Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica 

pròpia i diferenciada, creades per diverses Administracions Públiques o entitats 

integrants del sector públic institucional, entre sí o amb participació d'entitats 

privades, per al desenvolupament d'activitats d'interès comú a totes elles dins 

de l'àmbit de les seves competències.

Els consorcis podran realitzar activitats de foment, prestacionals o de gestió 

comuna de serveis públics, a més de les previstes a les Lleis.

SEGON. La legislació aplicable és la següent:
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— Els articles 22.2.b), 47.2.g) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local.

— Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic (LRJSP)

— Els articles 322 i concordants del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS)

TERCER. Segons la normativa actual, la constitució d'un consorci només podrà 

tenir lloc quan la cooperació no pugui formalitzar-se a través d'un conveni i 

sempre que, en termes d'eficiència econòmica, aquella permeti una assignació 

més eficient dels recursos econòmics. En tot cas, haurà de verificar-se que la 

constitució del consorci no posarà en risc la sostenibilitat financera del conjunt 

de la Hisenda de l'Entitat Local de què es tracti, així com del propi consorci, que 

no podrà demandar més recursos dels inicialment previstos.

Cal tenir present que aquesta normativa no afecta al Consorci per a la Gestió 

dels Residus del Vallès Oriental (el Consorci, a partir d’ara pel que fa a la 

identificació que se li dóna en aquest informe) atès que l’aprovació dels seus 

estatus es va produir per acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

(CCVO) adoptat en data 11 de març de 1998 (publicació al DOGC número 2613 

en data de 3 d’abril de 1998, i al BOPB número 69 de data 21 de març de 1998)

QUART. Examinant els canvis proposats als estatuts del Consorcis, aquests es 

poden agrupar en les següents categories:

 Modificació que afecta a l’objecte del Consorci:

◦ Es tracta de la modificació de l’article 1.1 dels estatuts, en què 

s’amplia l’objecte del Consorci, en el sentit que abasta no tan sols 

a la gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de 

residus, prestació que ja estava contemplada amb anterioritat, 

sinó també en matèria de neteja viària, dins de la competència 

dels ens integrants del Consorci. 
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 Modificacions que afecta a l’àmbit territorial del Consorci:

◦ Es modifica l’adscripció del Consorci (nou article 1.4 dels estatuts) 

de forma que en cada exercici pressupostari quedarà adscrit al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, a diferència de l’adscripció 

que mantenia fins ara a favor de l’ajuntament de Granollers. Tot 

això es justifica per l’aplicació dels criteris establerts a l’article 

120.2h) LRJSP

◦ Es modifica la referència als ens que integren el Consorci, de 

forma que s’abandona la referència genèrica als ajuntaments de 

la comarca del Vallès Oriental i desapareix l’esment a la 

Generalitat i a la Diputació de Barcelona com a ens integrants del 

Consorci. El fet que ja no es faci una referència genèrica als 

ajuntaments de la comarca, obeeix a la creació de la nova 

comarca del Moianès, per la Llei 4/2015, de 23 d’abril, el que ha 

provocat que diferents municipis que formaven part de la 

comarca del Vallès Oriental (Castellcir, Castellterçol, Granera i 

Sant Quirze Safaja) hagin passat a formar part de la nova 

comarca. En canvi, la descripció de l’àmbit geogràfic que ara es fa 

a l’article 3 dels estatuts recull pormenoritzadament els municipis 

de la comarca del Vallès Oriental que el formen, també fa 

referència als municipis d’aquesta comarca que ara en formen 

part del Moianès, com a part integrant del Consorci, fa referència 

al Consorci Besòs Tordera i deixa la porta oberta a la inclusió 

d’altres ajuntaments que formin part de la comarca del Vallès 

Oriental i a d’altres ajuntaments que havent formant part de la 

comarca del Vallès Oriental constitueixin una nova comarca i 

decideixin no separar-se’n.

 Modificacions del règim de funcionament del Consorci:

◦ Aquestes modificacions afecten al Consell Plenari, de forma que 

ara el CCVO tindrà una representació que serà de “tants 

representants com vots tingui” amb l’eliminació de l’aclariment 

que es feia a l’antic redactat de l’apartat 2 de l’article 7 (que ara 
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passa a ser l’article 7.3) consistent a senyalar “tot això, sens 

perjudici que el vot s’entendrà únic, d’acord amb els paràmetres 

prèviament establerts” Amb l’eliminació d’aquest frase final, el 

poder del CCVO al Consell Plenari és susceptible de veure’s 

incrementat.

◦ Una altra novetat està contemplada al nou redactat de l’apartat 2 

de l’article 7, que especifica que el Consell Plenari es renovarà 

cada quatre anys amb motiu de les eleccions municipals, sens 

perjudici de les substitucions que es puguin produir en qualsevol 

moment si els representants del Consell cessen com a regidors. 

Es tracta d’un aclariment de la vigència del nomenament dels 

membres del Consell Plenari.

◦ Curiosament, desapareix l’obligatorietat de l’assistència i 

existència d’un secretari a les sessions del Consell Plenari, amb 

l’eliminació de l’article 7.4 de l’anterior redactat dels estatuts, de 

forma que es podria entendre que les sessions es poden 

desenvolupar sense l’existència ni l’assistència d’un fedatari 

públic. Aquesta interpretació a favor de l’eliminació d’aquesta 

figura, però, no s’acaba d’entendre amb l’esment de la presència 

obligatòria del secretari, que estableix l’article 7.6, de forma que 

per a la vàlida celebració de les sessions del Consell Plenari 

s’exigeix la seva presència “en tot cas.” Cal entendre, llavors que 

l’eliminació de l’antic apartat 7.4 s’ha produït per evitar una 

possible redundància amb l’obligatorietat de la presència d’un 

secretari en les sessions del Consell Plenari que ja estableix 

aquest apartat 6 de l’article 7.

◦ Es concreta, al nou redactat de l’article 11.1, el termini en què el 

president del Consell Plenari ha de ser elegit (no més enllà dels 

quatre primers mesos des de la celebració de les eleccions 

municipals)

◦ El nou redactat de l’article 16.3 estableix una preferència a la 

convocatòria de les sessions del Consell Plenari per mitjans 
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electrònics, en consonància amb l’obligatorietat de l’administració 

electrònica que imposen les Lleis 39/2015 i 40/2015 Crida 

l’atenció que s’estableixi tan sols una preferència i no pas una 

obligatorietat, posicionament que estaria més en consonància 

amb la implantació inexcusable de l’administració electrònica. 

També s’escurça el termini d’antelació mínima de les 

convocatòries, de forma que es passa de vuit dies (sense cap 

altre qualificatiu, pel que s’havia d’entendre que eren dies hàbils) 

a vuit dies naturals.

◦ En relació al personal del Consorci, el gran canvi s’opera en el 

redactat de l’article 18.1 dels estatuts, en què es passa de 

preveure que el Consorci es podrà nodrir tan de personal adscrit a 

les institucions i entitats integrants del Consorci com de personal 

propi, a establir que el Consorci es podrà nodrir tan de personal 

adscrit a les institucions i entitats integrants del Consorci i de 

personal propi. Amb l’aparició d’aquesta “i” es referma la idea que 

el Consorci no estigui integrat tan sols per personal transferit dels 

ens que el formen, sinó que també pugui comptar amb personal 

que sigui propi d’ell, sense cap vincle amb aquestes entitats.

◦ Pel que fa al règim de separació dels membres del Consorci, 

l’article 24 canvia el seu redactat per fer una remissió completa a 

allò establert als articles 125 i 126 LRJSP, amb l’afegitó d’un 

preavís mínim de tres mesos que agilitza aquest procediment, 

atès que abans el preavís era d’un mínim d’un any.

◦ L’article 25 dels estatuts també canvien en aquesta adaptació a la 

normativa de la LRJSP, de forma que ara el règim de dissolució i 

liquidació del Consorci queda definit per una remissió a l’article 

127 LRJSP.

◦ Per últim, s’elimina la Disposició Transitòria dels estatuts, 

segurament perquè amb el pas del temps, ha perdut el seu sentit 

originari.
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CINQUÈ.- Com es pot apreciar, les modificacions aprovades pel Consell Plenari 

del Consorci obeeixen a una voluntat d’ampliar l’objecte de les seves 

prestacions, aclarir el seu règim de funcionament, potenciar el paper del CCVO 

dins del Consorci i adaptar els estatuts del Consorci a la normativa actualment 

existent, especialment la Llei 40/2015, 1 d’octubre.

En referència a aquesta Llei, cal tenir present que aquestes modificacions 

impliquen un canvi d’adscripció i aquest factor determina, en aplicació de 

l’article 120.4 LRJSP, que es produeixi una modificació dels estatuts dels 

Consorci en un termini no superior a sis mesos “contados desde el inicio del 

ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción”

En referència als criteris aplicables per a l’adscripció del Consorci, l’article 120.1 

LRJSP referma l’obligació de fer aquest esment als estatuts, i l’apartat 2 d’aquest 

article estableix els següents criteris:

“2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su 
aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el 
consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este 
periodo, a la Administración Pública que:

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de 
los órganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
personal directivo.

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una 
normativa especial.

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 
órgano de gobierno.

f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida 
la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del 
fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
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h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si 
los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las 
personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.”

En aquest cas, s’està aplicant l’últim dels criteris que, per odre de prioritat, han 

de determinar l’administració a la qual ha de quedar adscrit el Consorci. Cal 

entendre, llavors, que cap altre ens diferent al CCVO té facultats per incidir de 

forma decisiva en els òrgans executius o directius del Consorci ni finança més 

del 50% de l’activitat del Consorci, tenint present l’aportació del fons 

patrimonial com el finançament de cada any. Tan sols si no concorren cap 

d’aquests supòsits seria aplicable el que ara s’aplica, per un major nombre 

d’habitants (la concurrència d’aquest requisit s’explicita a l’acord adoptat pel 

Consell Plenari en data 27 de juny de 2018, quan es diu que l’adscripció respon 

al criteri de l’apartat 2 h) de l’article 120 LRJSP)

SISÈ.- Cal recordar que, segons els articles 119-127 LRJSP, normativa bàsica 

segons la Disposició Final 14 d’aquesta Llei, els estatuts de cada consorci 

determinaran l'Administració Pública a la qual estarà adscrit, així com el seu 

règim orgànic, funcional i financer d'acord amb el que es preveu en aquesta 

Llei, i, almenys, els següents aspectes.

a) Seu, objecte, finalitats i funcions.

b) Identificació de participants en el consorci així com les aportacions 

dels seus membres. A aquests efectes, en aplicació del principi de 

responsabilitat previst en l'article 8 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, els 

estatuts inclouran clàusules que limitin les activitats del consorci si les entitats 

consorciades incomplissin els compromisos de finançament o de qualsevol altre 

tipus, així com fórmules tendents a l'assegurament de les quantitats 

compromeses per les entitats consorciades amb caràcter previ a la realització 

de les activitats pressupostades.

c) Òrgans de governs i administració, així com la seva composició i el 

funcionament, amb indicació expressa del règim d'adopció d'acords. Podran 

incloure's clàusules que contemplin la suspensió temporal del dret de vot o a la 

participació en la formació dels acords quan les Administracions o les entitats 

consorciades incompleixin manifestament les seves obligacions envers el 
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consorci, especialment pel que fa als compromisos de finançament de les 

activitats d'aquest.

d) Causes de dissolució.

Tanmateix, els consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, 

comptabilitat i control de l'Administració pública a la qual estiguin adscrits, 

sense perjudici de la seva subjecció al previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

A l'efecte de determinar el finançament per part de les Administracions 

consorciades, es tindran en compte tant els compromisos estatutaris o 

convencionals existents com el finançament real, mitjançant l'anàlisi dels 

desemborsaments efectius de totes les aportacions realitzades.

En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà 

responsabilitat de l'òrgan de control de l'Administració a la qual s'hagi adscrit el 

consorci. Els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure's en 

el compte general de l'Administració pública d'adscripció.

Els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure's en el compte 

general de l'Administració Pública d'adscripció, i es regiran per les normes 

patrimonials d'aquesta.

Pel que fa al personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i 

haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants. El seu 

règim jurídic serà el de l'Administració Pública d'adscripció i les seves 

retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball 

equivalents en aquella.

Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de 

les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les 

funcions a exercir, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, o òrgan 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001 Data document: 23/07/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

56

competent de l'Administració a la qual s'adscrigui el consorci, podrà autoritzar la 

contractació directa de personal per part del consorci per a l'exercici d'aquestes 

funcions.

És en aquest règim d’excepcionalitat on s’ha d’entendre que surt la modificació 

de la “i” en l’article 18.1 dels estatuts del Consorci.

Pel que fa a la separació del membres d'un consorci, podran separar-se en 

qualsevol moment sempre que no s'hagi assenyalat terme per a la durada del 

consorci. 

Quan el consorci tingui una durada determinada, qualsevol dels seus membres 

podrà separar-se abans de la finalització del termini determinat si algun dels 

membres del consorci hagués incomplit alguna de les seves obligacions 

estatutàries i, en particular aquelles que impedeixin complir amb la fi pel qual 

va ser creat el consorci, com és l'obligació de realitzar aportacions al fons 

patrimonial. 

Quan un municipi deixi de prestar un servei i aquest servei sigui un dels 

prestats pel Consorci al qual pertany, el municipi podrà separar-se d'aquest.

Finalment, el règim de la dissolució dels consorcis queda regulat a l’article 127 

LRSP, el  qual es transcriu a continuació:

“Artículo 127. Disolución del consorcio.

1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso 
será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan 
sido cumplidos.

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de 
disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o 
dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito.

La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la 
entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la 
Administración Pública que lo designó, quien podrá exigir de oficio al empleado 
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público la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido 
dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas 
en materia de responsabilidad patrimonial.

3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada 
miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no 
estuviera previsto en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con 
la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la 
liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los 
estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las 
aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial 
del mismo como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del 
consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio 
de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido 
durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el 
pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca 
en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global 
de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada con la 
finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del 
consorcio que se extingue. La cesión global de activos y pasivos implicará la 
extinción sin liquidación del consorcio cedente.”

SETÈ. Quant al procediment a dur a terme la modificació dels estatuts del 

Consorci, l’article 322 ROAS exigeix que sigui ratificada pel Ple de la Corporació, 

un cop que aquesta modificació ha estat aprovada per l’òrgan superior de 

govern del consorci. Aquest mateix article, per al procediment d’aprovació de la 

modificació dels estatuts, remet a les mateixes formalitats de la seva aprovació, 

gran part de les quals es troben recollides a l’article 313 ROAS. 

Fonamentalment, el procediment és el següent:

“313.1 Els consorcis es constitueixen per l’acord dels òrgans competents dels 

ens locals, de les administracions i dels altres membres que els integrin, o per 

adhesió posterior, segons el que estableixin la legislació aplicable i els estatuts 

que els regulen.

313.2 L’acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o 

dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts, s’ha 
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d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la 

corporació.

313.3 L’acord esmentat juntament amb els estatuts s’han de sotmetre a 

informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix l’article 

160 d’aquest Reglament.

313.4 El procediment per a la constitució del consorci, quan tingui per objecte la 

gestió de serveis locals, no ha d’excedir el termini de sis mesos. L’incompliment 

d’aquest termini comporta la caducitat del procediment i l’arxiu de les 

actuacions dins els trenta dies.

313.5 Els acords dels membres del consorci, juntament amb els estatuts, s’han 

de trametre a la Direcció General d’Administració Local per a la inscripció del 

consorci a la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals de 

Catalunya, la qual s’ha de produir en el termini de trenta dies a comptar de la 

recepció.

313.6 Quan es consideri que els estatuts aprovats pels ens locals infringeixen 

l’ordenament jurídic, la Direcció General, dins de l’esmentat termini, ha de 

formular el requeriment a què es refereix l’article 165.2 de la Llei 8/1987, de 15 

d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 65 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i, si s’escau, 

interposar el recurs contenciós administratiu.”

Per la seva banda, l’article 160 ROAS, al qual fa remissió l’article 313.3 ROAS, 

estableix el següent:

“Procediment per a l’establiment dels serveis

160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior 

s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 

anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació. Simultàniament, 

s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han 

exercit la iniciativa.
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160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments 

formulats, ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte 

d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes 

econòmics que se’n deriven, en especial, en el pressupost.”

Per últim, indicar que la publicació amb caràcter col·lectiu de l’aprovació inicial i 

definitiva de la modificació, que proposa l’acord del Consell Plenari del Consorci, 

no s’entén correcta, atès que el tràmit de ratificació és un tràmit atorgat 

individualment per a cada membre del consorci pels articles 322, 313 i 160 

ROAS, com ja s’ha vist, i les al·legacions a la ratificació que efectuï cada 

ajuntament, o membre del consorci, han de ser plantejades per les persones 

que se sentin afectades per l’acord adoptat per cada entitat. Aquestes persones 

tenen dret a la resolució d’aquestes al·legacions per part de l’entitat davant de 

la qual han estat plantejades, tenint present que algunes d’aquestes 

hipotètiques al·legacions poden fer referència a qüestions que afectin a una sola 

entitat, no pas al conjunt del Consorci. Una publicació col·lectiva efectuada pel 

Consorci pot confondre a aquests hipotètics interessats, el quals poden estar 

esperant una publicació oficial de la ratificació tramitada i anunciada pel seu 

ajuntament, identificant l’anunci com a propi d’aquest ajuntament, en 

compliment de la normativa del ROAS. Si s’aplica la publicació col·lectiva, mai 

tindrà lloc aquest anunci individualitzat. Si s’ha de buscar mecanismes de 

coordinació, es recomana d’altres, com és la comunicació de les publicacions, de 

possibles al·legacions i de la seva resolució.

Per tot això, s’informa favorablement a l’aprovació de dita modificació dels 

estatuts del Consorci, amb les consideracions efectuades al llarg d’aquest 

informe, sens perjudici de sotmetre’m a una altra opinió més fonamentada en 

Dret.”

L’article 8 dels estatuts del Consorci atorga al Consell Plenari la potestat per 

aprovar la seva modificació.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 

dels acords següents:
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PRIMER.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Oriental, en els termes en què han estat aprovats pel Consell 

Plenari del Consorci en la sessió celebrada en data 27 de juny de 2018.

SEGON.- Sotmetre a informació pública dita ratificació per un termini de trenta 

dies, segons l’establert a l’article 160 del ROAS, mitjançant anunci inserit al 

tauler d'edictes de l'Ajuntament, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 

al Butlletí Oficial de la Província, a fi que pugui ser examinada per qualsevol 

interessat i es puguin formular les al·legacions que s’entenguin pertinents. Cas 

que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat 

de cap aprovació expressa.

TERCER.- Notificar aquests acords a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 

l’ajuntament de la Roca del Vallès, al Consorci per a la Gestió de Residus del 

Vallès Oriental i a la resta de membres del Consorci.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. El punt B.6, ratificació de la 
modificació dels estatuts del consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental. El 
senyor Francesc Garcia...

Sr. Garcia.- Gràcies, senyor alcalde. El dia 26 de juny es va celebrar un consell plenari 
del Consorci de Residus del Vallès Oriental en què es van proposar una sèrie de 
modificacions dels estatuts, que bàsicament tenen quatre finalitats.

Per una banda, hi ha un canvi d’adscripció, el Consorci de Residus en aquests moments 
està adscrit a l’Ajuntament de Granollers, no sembla gaire lògic que un consorci en el 
qual estem molts ajuntaments del Vallès Oriental estigui adscrit precisament a un dels 
ajuntaments que forma part del mateix consorci, quan tenim el consell comarcal que 
és més normal que sigui l’administració de referència del Consorci de Residus. Llavors, 
aquest canvi d’estatuts, per una banda, és canviar l’adscripció del consorci, que passa 
de l’Ajuntament de Granollers al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Per l’altra banda, també s’amplia l’objecte del consorci, que a partir d’ara inclourà 
també temes de neteja viària, malgrat que en aquest sentit de moment el consorci no 
ha desenvolupat cap acció.
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La tercera modificació important és una modificació de l’àmbit geogràfic pel fet que 
s’ha creat la comarca del Moianès en la qual s’han integrat alguns municipis de la 
nostra comarca, però a la mateixa vegada aquests municipis no volen deixar de formar 
apart del Consorci de Residus del Vallès Oriental, per la qual cosa s’amplia a l’àmbit 
geogràfic aquests municipis anteriorment del Vallès Oriental.

I finalment hi ha tota una sèrie de modificacions de tipus administratiu, la més 
important de les quals és tot el tema de la comunicació electrònica entre 
administracions i també amb els consellers del consorci.

Bàsicament aquestes són les modificacions, són temes importants, però bàsicament de 
gestió administrativa i el consorci –el seu president– ens va demanar específicament a 
veure si tots els ajuntaments podíem aprovar aquesta modificació dels estatuts abans 
de marxar de vacances. I per això ho presentem en aquest ple d’avui.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna qüestió per part d’algú? No?

Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per unanimitat.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.7 Aprovació conveni de cooperació per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Sr. Alcalde.- El punt B.7 el retirarem, perquè, ei ja ho esperava..., perquè el punt B.7 
es va aprovar per urgència en el passat ple. Què ha succeït? Hem estat revisant i el 
sistema de gestió d’expedients el que fa quan un punt entra per urgència en un ple el 
torna a reenviar a signatura. I això és un problema que a vegades te n’adones i a 
vegades se’t cola. I quan ens en vam adonar va ser dimarts després d’haver enviat ja 
la convocatòria i vam quedar..., bé, ja el retirarem en el ple. Aquest punt es va 
aprovar com a urgent, va entrar per urgència en el ple de 31 de maig. I si miren 
vostès l’acta que hem aprovat en el primer punt de l’ordre del dia, doncs allà apareix. 
No sé si volen dir alguna qüestió? Doncs...

(Veus de fons.)

No, ja he explicat abans que responia a aquests dos elements. Per això... Val?

Doncs el punt B-7 queda retirat.
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Aquest punt es retira de l’ordre del dia ja que va ser aprovat per urgència en la sessió 
ordinària del Ple de 31 de maig de 2018. 

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.8 Aprovació de l’addenda al conveni de data 29 de maig de 2018 entre el 
Departament de territori i sostenibilitat de l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat empresa Sagalés, sa, per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 12 de juliol de 2018, amb el contingut següent:

“Vist que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat d’adherir-se a 
l’addenda al Conveni de data 29 de maig de 2018, entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Vista la proposta de l’esmentada addenda al conveni tramesa pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

Vistos els informes del Cap de la Policia, d’Intervenció i de Secretaria que obren 
en l’expedient.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, l’adopció dels acords 
següents:

PRIMER.- Aprovar l’addenda al Conveni de data 29 de maig de 2018, entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès.
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SEGON.- Acceptar el compromís de pagament per l’anualitat del 2018, per un 
import total de 207.348,15 euros, que es corresponen amb els imports de 
42.723,01 euros de l’aportació al Transport Urbà de Granollers, i de 164.625,14 
euros de la línia la Roca –Granollers.

TERCER.- Facultar a l’Alcaldia a subscriure el corresponent conveni, de 
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 63.1 del Text refós de la Llei municipal i règim 
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

QUART.- Comunicar aquests acords a la Intervenció municipal i a la resta 
d’àrees municipals interessades.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, als Ajuntaments de Granollers, Canovelles i de les 
Franqueses del Vallès, a l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i 
l’empresa Sagalés SA.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- I passem al punt B.8, que és l’aprovació de l’addenda al conveni de data 
29 de maig de 2018 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat Metropolitana del Transport, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, el de les Franqueses del Vallès i el de la Roca 
del Vallès i la societat empresa Sagalés, SA, per a la millora del servei de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès. Té 
la paraula el primer tinent d’alcalde, el senyor Albert Gil.

Sr. Gil.- Gràcies, alcalde. Com ja hem llegit el títol tot sencer, passem a aprovació 
l’addenda el conveni. En aquest conveni la diferència substancial és la modificació del 
recorregut de la línia 3 i la línia 1. La línia 3 bàsicament és la que porta a la zona del 
cementiri, al Polígon Ramassar i al tanatori. Aquesta línia tindrà una disminució de pas 
de trenta a vint minuts. Després la línia 3, en el següent sector, és la que ens toca 
directament a nosaltres en aquella zona amb la Font Verda, l’Hospital i el pas pel barri 
de la Torreta. Aquí és on s’afegeix la nova parada de bus que no existia a la zona de 
l’hospital, aquesta és la parada nova. Després també hi ha..., les expedicions que aquí 
no recordo..., no totes les expedicions tenien una parada també a la zona del Xiprer, a 
la línia 3 mateixa.

I després, bé, dir que aquesta millora es duu a terme des de l’1 de juliol, una 
vegada..., de l’1 de juliol de 2018. En aquest sentit, aquestes variacions el que fan és 
una reducció, la línia L-51 queda amb el mateix import, que són 164.625,14 cèntims, 
és la mateixa que vam tenir l’any passat. Aquest any la variació seria en aquesta unió 
de les diferents línies que fan el recorregut de la línia 3, que seria la línia 1, la L-20, la 
L-21, la L-22 i la pròpia L-3. Aquesta variació seria de 3.242,72 € anuals, que en 
aquest cas aquest any només implementar-se a partir de mitjans d’any, la variació 
serà de 1.621,36 cèntims euros.
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Aquestes són les variacions que s’estan fent anualment, tant per taquillatge i per 
implementació per nombre d’usuaris. I també, doncs això, cada any en aquest conveni 
hi ha aquesta addenda de signar-la, habitualment cada any estem signant una 
addenda en aquest conveni i aquest any el retorn del 2017, exacte, és sobre uns 
30.000 euros.

En principi aquestes són les millores que entren ara, tenim pendent una reunió també, 
com li vaig comentar el senyor Dani Martín, de poder mirar exactament la 
problemàtica que sempre ens trobem a la zona de l’hospital. Ara estem parlant que el 
retorn estarà cobert, però l’anar-hi és el que hem d’estudiar com es resol, perquè no hi 
ha una anada directa. Dintre del propi conveni, doncs, també es parla que són les 
intencions d’assegurar les arribades més puntuals a l’estació de Granollers centre, però 
de moment no s’està parlant en cap cas ni es troba una solució a la sortida de 
l’autobús, diguem-ne, des de l’estació d’autobusos, que és el que moltes vegades hem 
parlat que ens genera problemes a gent que arriba i fa dos minuts que li ha marxat 
d’autobús, el que sigui. Això, quan ho hem parlat en diverses ocasions, doncs sempre 
el que ens acaben dient és que l’endarreriment d’aquests dos minuts faria que no 
s’arribessin a complir la resta dels horaris previstos en tota la línia.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Gil. Alguna qüestió?

Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat.

PROPOSTES URGENTS

Aprovació Compte General 2017

Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:

“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017.

VIST el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017.
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VIST l’article 212 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.

VIST que el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 
2017 i elDictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre aquest tema, han 
estat exposats al públic en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, en el etauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 04 de juny de 
2018 (CVE 2018021594), durant quinze (15) dies hàbils, durant els quals i vuit 
(8) dies hàbils més, els interessats van poder presentar al·legacions i/o 
reclamacions.

VIST que de la informació rebuda de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà –òrgan 
competent en la gestió del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès-, durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació, 
reparament i/o observació.

VIST el Certificat de la Secretaria municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, on informa que durant el termini d’exposició pública, no consta que 
s’hagi presentat cap al·legació i/o reclamació, reparament i/o observació.

És per tot això que l’Alcalde-President té a bé proposar a la Comissió Informativa, l’adopció 
del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de 
l’any 2017.

SEGON.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de 
l’any 2017, així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del 
Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com 
s’estableix en l’article 212.5 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”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- I tal com els vam comunicar a la passada comissió informativa, portem 
tres plens, perdó, tres punts per urgència, que són, un, l’aprovació..., comento els 
títols dels tres, un, l’aprovació del compte general, dos, la pròrroga forçosa del 
contracte de l’escola bressol de la Torreta i, el tercer, el desistiment del recurs de 
cassació presentat a Vilalba. Tractarem punt a punt i primer..., o sigui, en tot cas, 
explicarem el punt, farem..., votarem la urgència i després procedirem a votar la seva 
aprovació o no.

El primer punt d’urgència és l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de La 
Roca de l’any 2017. Ho presentem per urgència perquè va acabar..., el termini 
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d’exposició pública va acabar el divendres 6 de juliol de 2018. El dia 9, que era el dia 
que es convocava el ple..., que es convocava la comissió informativa, encara no 
s’havia pogut comprovar si estaven tots els..., si hi havia hagut al·legacions o no hi 
havia hagut algun tipus d’al·legació. I després la preparació de tota la documentació, 
en la comissió informativa els hem dit que no la teníem acabada de preparar i que per 
això se’ls ha enviat al llarg d’aquesta setmana per a la seva aprovació.

El Compte General el que fa és..., el que aprovem és, diguem-ne, tota la comptabilitat 
de l’ajuntament, incorpora la liquidació de pressupost que ha estat aprovada en el mes 
de febrer i donat compte i després hi va haver una modificació també en el mes de 
maig de la liquidació, que la liquidació comporta el resultat pressupostari bàsicament i 
el romanent de tresoreria, i incorpora també el balanç de situació i els majors. El 
Compte General es va informar en una Comissió Especial de Comptes en la qual van 
participar tots els grups municipals, on es va donar coneixement, va ser informada 
favorablement a la Comissió Especial de Comptes i va estar exposada al públic el que 
fixa la llei, quinze més vuit dies, i el període d’exposició va acabar el 6 de juliol sense 
cap al·legació.

Ho repeteixo, les dades, que ja les hem anat repetint, les dades són el resultat 
pressupostari de menys 171.272 euros, el romanent de tresoreria de 3.726.236 euros, 
dels quals ara destinem 1.250.000 al rescat de la concessió de l’enllumenat.

En tot cas, abans m’he deixat de dir que el que sí que alliberem són els 175.000 euros 
d’inversió que destinàvem a això que els podem destinar a altres coses els anys 
següents, també aquesta és una altra de les millores.

I després en el balanç de situació, doncs, explica una mica com financem, o sigui, com 
es financen, diguem-ne, tots els actius que té l’ajuntament en nom del municipi, que 
bàsicament es financen amb recursos propis, la major part. D’acord? No sé si tenen 
alguna qüestió a comentar? Senyor Álvarez... Bé, senyor Alcalá? Mari Carmen? No? 
Senyor Martín? Senyor Álvarez...

Sr. Álvarez.- Sí, és que això de sumar de vegades no em va bé. El resultat ajustat és 
de menys 171.000 euros, el resultat pressupostari no és de menys 171. Ens podria dir 
l’import, si us plau?

Sr. Alcalde.- 3.135.618.

Sr. Álvarez.- Com a romanent, al final acabem l’any amb tres...

Sr. Alcalde.- 3.726.236,36.

Sr. Álvarez.- Tres milions set-cents... Li demano perquè...

Sr. Alcalde.- 3.726.236,36.

Sr. Álvarez.- D’acord. Sempre que es porten..., almenys es feia feina ara, sempre que 
es porta una moció d’urgència i no s’ha passat la informació, es donava una còpia.
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Sr. Alcalde.- S’ha enviat per correu a tots els regidors, eh?

Sr. Álvarez.- Bé, s’haurà enviat, però jo no... És possible, eh?, no dic que no.

Sr. Alcalde.- S’ha enviat a tots els... per això no es va... A veure, disculpi’m, però per 
això no es va passar perquè es va enviar a tots els regidors per correu electrònic. En 
tot cas, té raó, i una altra vegada, malgrat que s’enviï, portarem... El que passa és que 
ha estat aquest el tema perquè... Es va enviar, si no m’equivoco, ahir, eh? Si no 
m’equivoco, es va enviar ahir.

Sr. Álvarez.- Jo no dic que no ho hagi rebut, jo el que dic és que no l’he vist, 
simplement això. I com no recordava les xifres, per això li demano.

Sr. Alcalde.- No, no, si us plau, faltaria més.

Sr. Álvarez.- En tot cas, no tenir còpia en paper, és igual, només era saber la xifra. 
Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Álvarez. En tot cas, sí que té raó que..., el que passa 
que aquesta vegada, a l’haver-se enviat per correu electrònic, vam considerar que ja 
estava i potser ha estat un error. Per tant, demano disculpes i properes vegades, 
doncs, malgrat que s’enviï per correu electrònic perquè ho puguin tenir si s’ho volen 
mirar, ho tornarem a posar. A veure, jo crec que ho vam rebre tots, crec que es va 
enviar a tots els membres. Jo ara mateix, diguem-ne, no sé dir-li, però en tot cas, el 
que sí que faig és excusar-me, que aquest va ser el motiu, no ha estat un altre. Si 
volen pels altres dos punts que fem fotocòpia, parem un segon i fem fotocòpia per als 
altres dos punts i també per l’acord aquest, si ho desitgen... Si ho consideren 
necessari, hi tenen tot el dret i, per tant, jo no els negaré aquest dret, eh? Seguim? Els 
sembla que seguim? Doncs moltes gràcies. Alguna qüestió més?

Doncs passem a votació la urgència.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada la urgència per unanimitat

I ara passem a votació l’aprovació del Compte General.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del 
PSC, d’ERC, d’ICV del PP, la regidora no adscrita i 3 abstencions manifestades pels 
regidors del grup municipal de CIU. 
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Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei públic d’escola bressol Municipal de la Torreta a la Roca 
del Vallès

Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:

RELACIÓ DE FETS

1. El 22 d’agost de 2013, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant 
l’Ajuntament, i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, varen formalitzar el 
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació 
del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.

2. El 30 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la primera 
modificació del contracte que les parts formalitzaren el 9 de desembre de 2013.

3. El 29 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la segona modificació 
del contracte que les parts formalitzaren el 25 de febrer de 2015.

4. El 26 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la tercera 
modificació del contracte que les parts formalitzaren el 28 de desembre de 
2015.

5. El 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la quarta modificació 
del contracte que les parts formalitzaren el 22 de febrer de 2017.

6. El 20 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament aprovà, per unanimitat la primera 
pròrroga del contracte pel període comprés entre l’1 d’agost de 2017 i fins el 31 
de juliol de 2018.

El 8 d’agost de 2017, l’Ajuntament i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, 
varen formalitzar la primera pròrroga del contracte.

7. El 15 de febrer de 2018, registre d’entrada número 2018-1554, Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL, va sol·licitar una modificació de contracte.

8. El 31 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar desestimar la 
proposta de modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta a la 
Roca del Vallès.

9. El 26 de juny de 2018, la senyora Rosó Borràs, tècnica d’Educació, va emetre 
l’informe següent:
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“En data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió indirecta, sota 
la forma de concessió, de l’explotació del servei d’Escola Bressol Municipal de la Torreta, 
a la Roca del Vallès, amb l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL 
amb CIF B-63248629 amb domicili a Gavà, Rambla Pompeu Fabra núm. 137 baixos.

Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual s’exposa que l’inici 
del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 23 d’agost de 2013 i que 
tindrà una durada de quatre (4) anys, amb opció de pròrroga per dos (2) anys més fins 
a un període màxim de nou (6) anys (incloses les pròrrogues), conseqüentment aquest 
contracte finalitza el 23 d’agost de 2017.

Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va aprovar la 
pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès, en 
les mateixes condicions establertes en el citat contracte i documentació annexa. La 
pròrroga serà vigent des del 23 d’agost del 2017 fins al 22 d’agost del 2018.

El servei públic municipal d’escola bressol a la Roca del Vallès s’ha de gestionar de forma 
indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el què estableix 
el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple municipal de 3 de febrer de 
2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 
2005.

Atès que la voluntat del consistori és seguir prestant el servei públic d’Escola Bressol 
Municipal La Torreta.

Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent aprovi, previ informe 
preceptiu favorable de la Intervenció Municipal i el servei de Contractació de Secretaria:

L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any:  des del 23 d’agost de 2018 fins el 23 
d’agost de 2019, amb les mateixes condicions que el contracte originari.”

10.El 3 de juliol de 2018, el senyor Antoni López i Alonso, interventor habilitat de 
l’Ajuntament, ha emès informe favorable en relació amb la proposta de 
pròrroga en el que proposa a l’òrgan de contractació el següent:

“PRIMER.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 1.623,60 euros, contra 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte de gestió de 
les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La 
Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en 
data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, 
SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i 
fins el 31 de juliol de 2019.
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SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 13.120,00 euros, contra 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 48003 – Ajuts a la gestió de les 
Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La 
Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en 
data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, 
SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i 
fins el 31 de juliol de 2019.

TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament comptable, 
en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 220180008555, 
data 02 de juliol de 2018 i import total 1.623,60 euros, a l’aplicació pressupostària 
codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte de gestió de les Escoles Bressols 
Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporten la proposta 
d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de 
juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb 
CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de 
juliol de 2019.

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament comptable, 
en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 220180008556, 
data 02 de juliol de 2018 i import total 13.120,00 euros, a l’aplicació pressupostària 
codificada amb el número 08 323 48003 – Ajuts a la gestió de les Escoles Bressols 
Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que comporten la proposta 
d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de 
juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb 
CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de 
juliol de 2019.

CINQUÈ.- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’aprovar-se la pròrroga 
del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola 
Bressol Municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació 
municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la 
mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, 
pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019, haurà 
d’assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu finançament, a les 
aplicacions pressupostàries codificades amb els números 08 323 22710 – Contracte de 
gestió de les Escoles Bressols Municipals i 08 323 48003 – Ajuts a la gestió de les Escoles 
Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2019, d’acord amb el següent esquema:
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Concepte Any 2019

Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei 2.841,30 
€.

Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes dels 
serveis prestats

22.960,00 
€.

-------------
-----

Total 25.801,30 
€.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la mercantil 
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, als efectes 
escaients.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea de 
Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la Intervenció 
municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.”

11.El 6 de juliol de 2018, registre d’entrada número 7343, Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL, va comunicar a l’Ajuntament el següent:

“
1. La pròrroga del contracte finalitza el 31 d’agost del 2018.
2. Que l’empresa a la que represento NO vol dur a terme una segona pròrroga.
3. Que en finalitzar el curs escolar, tal i com indiquen els plecs, aquesta empresa deixarà 
de gestionar l’escola bressol.”

12.El 9 de juliol de 2018, mitjançant Resolució 663/2018, l’Alcaldia va resoldre 
requerir a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, per a què en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, comptadors a partir de la recepció d’aquest 
requeriment, es pronunciï sobre si vol fer efectiva la segona i última pròrroga 
del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca 
del Vallès formalitzat el 22 d’agost de 2013.

13. El 17 de juliol de 2018, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de 
l’Ajuntament, i la senyora Helena Iserte Rovira, tècnica dels Serveis Jurídics del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, varen emetre l’informe següent:

“RELACIÓ DE FETS
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1. El 22 d’agost de 2013, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’Ajuntament, 
i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, varen formalitzar el contracte per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei públic d’escola 
bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.

2. El 30 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la primera modificació del 
contracte que les parts formalitzaren el 9 de desembre de 2013, les clàusules de la 
qual foren les següents:

“Primera. Es modifica parcialment la clàusula 16.A.15 del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament de la Roca del Vallès es farà 
càrrec durant el curs acadèmic 2013-2014 de les partides següents:

- Inversió fins a 8.250 €
- Consums fins a 12.000 €
- Manteniment fins a 8.000 €
- Total, fins a 28.250 € 

Segona.  Es modifica parcialment la clàusula 12.c) del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament farà l’aportació de la totalitat 
màxima que tenia consignada per al curs 2013-2014, independentment dels 
alumnes matriculats, és a dir, de 24.600 €.

Tercera. SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL renuncia durant el curs 
acadèmic 2013-2014 als seus beneficis pressupostats.

Quarta. Per als cursos posteriors, la Comissió de Seguiment del contracte proposarà 
a l’òrgan competent, si escau, altres modificacions per tal de garantir l’interès 
general d’aquest servei públic.”

3. El 29 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la segona modificació del 
contracte que les parts formalitzaren el 25 de febrer de 2015, les clàusules de la 
qual foren les següents:

“Primera. Es modifica parcialment la clàusula 16.A.15 del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament de la Roca del Vallès es farà 
càrrec durant el curs acadèmic 2014-2015 de les partides següents:

- Amortització material primer establiment fins a 8.250 €
- Subministraments fins a 12.000 €
- Manteniment fins a 8.000 €
- Total, fins a 28.250 €

Segona.  Es modifica parcialment la clàusula 12.c) del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament farà l’aportació de la totalitat 
màxima que tenia consignada per al curs 2014-2015, independentment dels 
alumnes matriculats, és a dir, de 24.600 €.
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Tercera. SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL renuncia durant el curs 
acadèmic 2014-2015 als seus beneficis pressupostats de 7.140 €.”

4. El 26 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la tercera modificació 
del contracte que les parts formalitzaren el 28 de desembre de 2015, les clàusules 
de la qual foren les següents:

“Primera. Es modifica parcialment la clàusula 16.A.15 del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament de la Roca del Vallès es farà 
càrrec durant el curs acadèmic 2015-2016 de les partides següents:

- Amortització material primer establiment fins a 8.250 €
- Subministraments fins a 12.000 €
- Total, fins a 20.250 €

Segona. Es modifica parcialment la clàusula 12.c) del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament farà l’aportació de la totalitat 
màxima que tenia consignada per al curs 2015-2016, independentment dels 
alumnes matriculats, és a dir, de 24.600 €.

Tercera. SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL renuncia durant el curs 
acadèmic 2015-2016 als seus beneficis empresarials pressupostats.”

5. El 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la quarta modificació del 
contracte que les parts formalitzaren el 22 de febrer de 2017, les clàusules de la 
qual foren les següents:

“Primera. Es modifica parcialment la clàusula 16.A.15 del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament de la Roca del Vallès es farà 
càrrec durant el curs acadèmic 2016-2017 de les partides següents:

- Subministraments fins a 12.000 €

Segona. Es modifica parcialment la clàusula 12.c) del Plec de clàusules 
administratives particulars i s’acorda que l’Ajuntament farà l’aportació de la totalitat 
màxima que tenia consignada per al curs 2016-2017, independentment dels 
alumnes matriculats i del preu infant/any que pertocaria, és a dir, de 24.600 €.

Tercera. SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL renuncia durant el curs 
acadèmic 2016-17 als seus beneficis empresarials pressupostats.

Quarta.- En cas que, un cop esmenat el contracte realitzat en base als infants 
pressupostats, hi haguessin més infants matriculats durant el curs i un cop restats 
els costos corresponents al manteniment d’aquests infants, en cas que hi hagués 
superàvit l’Ajuntament determinarà si aquest s’haurà de retornar a  l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès, un cop realitzat el tancament del curs amb el pressupost 
efectivament executat del curs 2016-17.”
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6. El 20 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament aprovà, per unanimitat la primera 
pròrroga del contracte pel període comprés entre l’1 d’agost de 2017 i fins el 31 de 
juliol de 2018.

El 8 d’agost de 2017, l’Ajuntament i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, 
varen formalitzar la primera pròrroga del contracte.

7. El 15 de febrer de 2018, registre d’entrada número 2018-1554, Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL, va sol·licitar una modificació de contracte.

8. El 31 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar desestimar la proposta de 
modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.

9. El 26 de juny de 2018, la senyora Rosó Borràs, tècnica d’Educació, va emetre 
l’informe següent:

“En data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’Escola Bressol Municipal de la 
Torreta, a la Roca del Vallès, amb l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER 
JUNTS, SL amb CIF B-63248629 amb domicili a Gavà, Rambla Pompeu Fabra núm. 
137 baixos.

Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual s’exposa que 
l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 23 d’agost de 2013 i 
que tindrà una durada de quatre (4) anys, amb opció de pròrroga per dos (2) anys 
més fins a un període màxim de nou (6) anys (incloses les pròrrogues), 
conseqüentment aquest contracte finalitza el 23 d’agost de 2017.

Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2017, va aprovar la 
pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès, 
en les mateixes condicions establertes en el citat contracte i documentació annexa. 
La pròrroga serà vigent des del 23 d’agost del 2017 fins al 22 d’agost del 2018.

El servei públic municipal d’escola bressol a la Roca del Vallès s’ha de gestionar de 
forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el 
què estableix el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple municipal de 
3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
90, de 15 d’abril de 2005.

Atès que la voluntat del consistori és seguir prestant el servei públic d’Escola Bressol 
Municipal La Torreta.

Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent aprovi, previ 
informe preceptiu favorable de la Intervenció Municipal i el servei de Contractació de 
Secretaria:
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L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any:  des del 23 d’agost de 2018 fins el 
23 d’agost de 2019, amb les mateixes condicions que el contracte originari.”

10. El 3 de juliol de 2018, el senyor Antoni López i Alonso, interventor habilitat de 
l’Ajuntament, ha emès informe favorable en relació amb la proposta de pròrroga en 
el que proposa a l’òrgan de contractació el següent:

“PRIMER.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 1.623,60 euros, 
contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte 
de gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les 
obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal 
de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en 
sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis 
per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període 
comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 13.120,00 euros, 
contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 48003 – Ajuts a la 
gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les 
obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal 
de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en 
sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis 
per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període 
comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008555, data 02 de juliol de 2018 i import total 1.623,60 euros, a l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte de gestió de les 
Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a 
La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 
d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180008556, data 02 de juliol de 2018 i import total 13.120,00 euros, a l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 08 323 48003 – Ajuts a la gestió de les 
Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per assumir les obligacions que 
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comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a 
La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 
d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019.

CINQUÈ.- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’aprovar-se la 
pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei 
Públic d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de 
la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a 
favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número 
B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 
2019, haurà d’assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu 
finançament, a les aplicacions pressupostàries codificades amb els números 08 323 
22710 – Contracte de gestió de les Escoles Bressols Municipals i 08 323 48003 – Ajuts 
a la gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, d’acord amb el següent 
esquema:

Concepte Any 2019

Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei 2.841,30 
€.

Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes dels 
serveis prestats

22.960,00 
€.

-------------
-----

Total 25.801,30 
€.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-
63248629, als efectes escaients.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea de 
Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients.

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als 
efectes escaients.”

11. El 6 de juliol de 2018, registre d’entrada número 7343, Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, SL, va comunicar a l’Ajuntament el següent:

“
1. La pròrroga del contracte finalitza el 31 d’agost del 2018.
2. Que l’empresa a la que represento NO vol dur a terme una segona pròrroga.
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3. Que en finalitzar el curs escolar, tal i com indiquen els plecs, aquesta empresa 
deixarà de gestionar l’escola bressol.”

12. El 9 de juliol de 2018, mitjançant Resolució 663/2018, l’Alcaldia va resoldre requerir 
a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, per a què en el termini màxim de 10 
dies hàbils, comptadors a partir de la recepció d’aquest requeriment, es pronunciï 
sobre si vol fer efectiva la segona i última pròrroga del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei públic d’escola 
bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès formalitzat el 22 d’agost de 2013.

FONAMENTS DE DRET

1. Objecte de l’informe

Aquest informe té per objecte determinar si és possible la pròrroga forçosa del 
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del 
servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès formalitzat 
el 22 d’agost de 2013, davant la voluntat expressada per part del contractista de no 
fer efectiva la segona i última pròrroga del contracte.

2. Regulació sobre el termini d’execució del contracte 

L’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que els contractes administratius 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta es regiran, quant als seus 
efectes, compliment i extinció, incloses la modificació, durada i règim de pròrrogues, 
per la normativa anterior.

El contracte objecte d’aquest informe es va adjudicar definitivament el 25 de juliol 
de 2013, essent d’aplicació el que sobre el règim de durada del contracte disposa el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant TRLCSP, als articles 23 i 278.

En aquest sentit, l’article 23 del TRLCSP determina pel que fa la termini d’execució 
dels contractes el que tot seguit es reprodueix:

“1. Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la 
durada dels contractes del sector públic ha d’establir-se tenint en compte la 
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat 
de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes. 
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2. El contracte podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les seves 
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes i que 
la concurrència per a la seva adjudicació hagi sigut realitzada tenint en compte la 
durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga. 

La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a 
l’empresari, excepte que el contracte expressament prevegi el contrari, sense que 
pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.” 

D’altra banda, l’article 278 del TRLCSP, que regula la durada dels contractes de 
gestió de serveis públics, disposa que:

“El contracte de gestió de serveis públics no podrà tenir caràcter perpetu o indefinit, 
fixant-se necessàriament en els plec de clàusules administratives particulars la seva 
durada i la de les pròrrogues de què pugui ser objecte, sense que pugui excedir el 
termini total, incloses les pròrrogues, dels següents períodes:

a) Cinquanta anys en els contractes que comprenguin l’execució d’obres i 
l’explotació de servei públic, excepte que aquesta sigui de mercat o llotja central 
a l’engròs d’articles alimentaris gestionats per societat d’economia mixta 
municipal, cas en el qual podrà ser de fins a 60 anys.

b) Vint-i-cinc anys en els contractes que comprenguin l’explotació d’un servei públic 
no relacionat amb la prestació de serveis sanitaris.

c) Deu anys en els contractes que comprenguin l’explotació d’un servei públic 
l’objecte del qual consisteixin en la prestació de serveis sanitaris sempre que no 
estiguin compresos en la lletra a).”

Pel que fa a la regulació específica sobre la durada del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació de servei d’escola bressol 
municipal de La Torreta a la Roca del Vallès, formalitzat el 22 d’agost de 2013, està 
continguda en els documents que integren el contracte. Concretament, en les 
clàusules i pactes que tot seguit s’assenyalen:

A) La clàusula 54.1 del Plec de clàusules administratives generals de contractació 
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats, en endavant el PCAG, aprovats pel Ple de 
l’Ajuntament de 21 de gener de 2010, preveu, en relació amb les pròrrogues del 
contracte i variacions en el seu termini d’execució, el següent:

“El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries pròrrogues 
sempre que les seves característiques romanguin inalterables durant el període 
de durada d’aquelles i que la concurrència per a la seva adjudicació hagi estat 
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realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els 
períodes de pròrroga.

La pròrroga del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria 
per a l’empresari, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars prevegin 
altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit 
de les parts.”

B) La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant el 
PCAP, que regeix el contracte i el pacte cinquè d’aquest mateix, estableixen que:

“El contracte tindrà una durada de quatre (4) anys, a comptar des del dia 
següent a la formalització del contracte.

Els serveis d’escola bressol, menjador i d’acollida i/o permanència es prestaran a 
partir de l’entrada en funcionament de l’escola bressol, prevista per a principis 
del mes de setembre de 2013.

La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per mutu acord, per un 
màxim de dos (2) anys més.

Una vegada finalitzat el termini d’aquest contracte, si es donés el cas, continuarà 
en vigor fins a la finalització del curs escolar corresponent a aquell moment i pel 
temps mínim que resulti indispensable fins que l’Ajuntament resolgui la licitació 
convocada i adjudiqui el nou contracte, quedant obligada el concessionari a 
continuar garantint provisionalment la prestació dels serveis duran aquest 
període interí. Produïda, en el seu cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el 
temps que es mantingui, el concessionari no tindrà dret a rebre cap tipus 
d’indemnització de l’Ajuntament, sent la única contraprestació a satisfer per 
aquest la resultant dels preus del contracte.

En tot cas, l’Ajuntament es reserva el dret de rescat la concessió abans del seu 
venciment si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest supòsit 
serà procedent el rescabalament dels danys i indemnitzacions dels perjudicis, 
llevat que el rescat estigui basat en algun motiu imputable a culpa o dol de la 
concessionari.”

C) La clàusula 3 del PCAP determina, pel que fa al règim jurídic de la concessió, que 
li serà d’aplicació també en tot allò no previst en els documents contractuals, el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant el ROAS.

En aquest sentit, cal fer avinent que l’article 235 lletra a) del ROAS, en relació amb 
la gestió indirecta dels serveis competència d’una entitat local, preveu com a 
obligació del contractista, sense perjudici de les obligacions específiques que 
s’estipulin en el contracte, la de prestar el servei amb la continuïtat i regularitat que 
hagi acordat l’entitat local contractant sense altres interrupcions que les que es 
produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció normal del 
contracte, el contractista haurà de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de 
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la seva gestió.

3. Procedència de la possibilitat de prorrogar forçosament el contracte

Tenint en compte la regulació que sobre la possibilitat de prorrogar forçosament el 
contracte preveuen els preceptes descrits al fonament de dret anterior, cal fer 
avinent el següent:

a) Que de conformitat amb la clàusula 4 del PCAP i el pacte 5 del contracte, una 
vegada finalitzat el termini d’aquest, el contractista  ha de continuar prestant el 
servei públic d’escola bressol municipal de La Torreta pel temps mínim que 
resulti indispensable fins que l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i 
adjudiqui el nou contracte. 

b) Que l’obligació prevista al PCAP i al contracte queda reforçada per la previsió de 
l’article 235 del ROAS que obliga al contractista a prestar el servei fins que un 
altre es faci càrrec de la seva gestió.

 

c) Que la pròrroga forçosa s’ha d’acordar per l’òrgan de contractació essent 
obligatòria per al contractista.

d) Que és convenient iniciar l’expedient de contractació del servei d’escola bressol 
municipal de La Torreta i procedir a l’adjudicació del nou contracte al més aviat 
possible.

Per tot l’exposat,

INFORMEM que:

1. Res no obsta la pròrroga forçosa del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma 
de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta a la 
Roca del Vallès formalitzat el 22 d’agost de 2013 entre l’Ajuntament i Serveis per a 
la Infància Créixer Junts, SL.

2. S’ha d’iniciar l’expedient de contractació del servei d’escola bressol municipal de La 
Torreta i adjudicar del nou contracte al més aviat possible.”

FONAMENTS DE DRET
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4. Els articles 23 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la 
durada dels contractes de gestió de serveis públics.

5. La clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació 
del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès 
formalitzat el 22 d’agost de 2013 i el pacte cinquè d’aquest contracte en relació 
amb la possibilitat de prorrogar forçosament el contracte.

6. L’article 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que preveu l’obligació 
del contractista de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva 
gestió.

7. La Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
fa a la competència del Ple municipal per aprovar la pròrroga del contracte.

En base als fets i fonaments de dret exposats es proposa a la Comissió Informativa 
l’adopció del següents

ACORDS:

Primer.- APROVAR la pròrroga forçosa del contracte per a la gestió indirecta, sota 
la forma de concessió, de l’explotació del servei públic d’escola bressol municipal de 
la Torreta a la Roca del Vallès formalitzat el 22 d’agost de 2013, fins a l’assumpció 
de la prestació del servei per part del nou contractista.

Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa, d’import total de 1.623,60 euros, 
contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – 
Contracte de gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses 
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del 
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic 
d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la 
Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a 
favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, amb CIF/NIF 
número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de 
juliol de 2019.

Tercer.- APROVAR i DISPOSAR la despesa, d’import total de 13.120,00 euros, 
contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 48003 – Ajuts a 
la gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del 
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Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del 
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic 
d’Escola Bressol Municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la 
Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a 
favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF 
número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i fins el 31 de 
juliol de 2019.

Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels advertiments formulats per l’interventor 
municipal en l’Informe de 3 de juliol de 2018 següents:

1- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament comptable, en la 
modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 220180008555, data 02 de 
juliol de 2018 i import total 1.623,60 euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 08 323 22710 – Contracte de gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost 
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per 
a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de 
La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i 
fins el 31 de juliol de 2019.

2- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament comptable, en la 
modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 220180008556, data 02 de 
juliol de 2018 i import total 13.120,00 euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 08 323 48003 – Ajuts a la gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de 
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació de la pròrroga del contracte per 
a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal de 
La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 d’agost de 2018 i 
fins el 31 de juliol de 2019.

3- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’aprovar-se la pròrroga del contracte 
per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol Municipal 
de La Torreta, a La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió 
ordinària celebrada en data 25 de juliol de 2013, a favor de la mercantil Serveis per a la 
Infància Créixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, pel període comprés entre l’01 
d’agost de 2018 i fins el 31 de juliol de 2019, haurà d’assegurar l’existència de crèdit adequat i 
suficient per al seu finançament, a les aplicacions pressupostàries codificades amb els números 
08 323 22710 – Contracte de gestió de les Escoles Bressols Municipals i 08 323 48003 – Ajuts a 
la gestió de les Escoles Bressols Municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, d’acord amb el següent esquema:

Concepte Any 2019
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Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei 2.841,30 €.
Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes dels serveis 
prestats 22.960,00 €.

------------------
Total 25.801,30 €.

Cinquè.- INCOAR l’expedient per a la contractació del servei públic d’escola bressol 
municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.

Sisè.- DISPOSAR que els serveis tècnics emetin informe sobre el contingut a 
satisfer i redactin els corresponents plecs de prescripcions tècniques i que la 
secretaria i la intervenció municipals informin l’expedient. 

Setè.- NOTIFICAR aquest acord a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL.

Vuitè.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, si escau.

Novè.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquest acord al Registre Públic de 
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del TRLCSP.

Desè.- COMUNICAR aquest acord a la Intervenció, als Serveis Econòmics i a l’Àrea 
de Serveis Personals i Atenció a les Persones.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt, que també va per urgència, és la pròrroga forçosa del 
contracte de gestió de l’escola bressol de la Torreta. La regidora, senyora Roser 
Moreno...

Sra. Moreno.- Sí, gràcies, alcalde. Doncs igual com abans hem aprovat la pròrroga de 
l’altra escola bressol, la de Les Orenetes, la de la Torreta el dia 6 de juliol van entrar 
per registre que tenint en compte que la pròrroga del contracte finalitzava el 31 
d’agost de 2018, no volien dur a terme aquesta pròrroga. Per la qual cosa el dia 9 es 
va emetre, mitjançant resolució d’Alcaldia, el requeriment que en deu dies hàbils se’ls 
requeria a fer aquesta..., a portar endavant aquesta pròrroga forçosa. I doncs això, 
portem a aprovació aquesta pròrroga forçosa que ells com a empresa estan en tot el 
seu dret de rebutjar-la, però dins del contracte posa que han d’assumir aquesta 
pròrroga.

Paral·lelament es comença a treballar ja en uns nous plecs, tant per a una escola com 
per a l’altra, però, això, portem a aprovació aquesta pròrroga perquè el dia 1 de 
setembre no hi hagi cap problema a l’hora de començar el curs a l’escola bressol. 
Alguna pregunta?

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001 Data document: 23/07/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

84

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Roser. Alguna pregunta? No?

Doncs passem a votació de la urgència.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat, la urgència.

I ara passarem a l’aprovació de la pròrroga forçosa.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova la urgència per unanimitat i la proposta queda aprovada per 14 vots 
favorables, manifestats pels regidors del PSC, d’ERC, del PP, d’ICV i la regidora no 
adscrita i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

Desistiment recursos de cassació sector SPM-4 Vilalba

Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:

“Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès va interposar recurs número 
08/0001000/2015 davant del Tribunal Suprem contra la sentència dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 15 de desembre de 2014 
(recurs ordinari 523/2007), i recurs numero 08/0003838/2015 contra la 
sentència dictada pel mateix Tribunal en data 14 d’octubre de 2015 (recurs 
ordinari 360/2011).
Vista la petició efectuada per la Junta de Compensació del Sector SPM-4 Vilalba, 
en data 23 de maig de 2018 i registre d’entrada número 2018-5166, on es 
posava de manifest, entre d’altres, que interessava el desistiment per part de 
totes les parts dels recursos de cassació números 008/0003838/2015 i 
008/0001000/2015.
Vist que per Resolució d’Alcaldia número 2018/555, de data 11 de juny de 
2018, es va acordar atorgar a la Generalitat de Catalunya, com a interessada, 
un termini d’audiència de deu dies als efectes que formulés les consideracions 
que estimés oportunes envers la proposta de desistiment dels recursos de 
cassació números 008/0003838/2015 i 008/0001000/2015.
Vist que, en data 14 de juny de 2018 (registre d’entrada número 2018-6325), 
la senyora Roser Clariana i Selva, com a cap del Servei de Recursos i 
Reclamacions,  va posar de manifest el següent:

“En relació amb el tràmit d’audiència atorgat relatiu a la petició de desistiment 
dels recursos de cassació relacionats amb el Pla parcial sector Vilalba d’aquest 
municipi, em plau informar-vos que aquesta Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori 
(abans Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme) no s’oposa al 
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desistiment esmentat sempre i quan es porti a terme de forma conjunta per 
totes les parts implicades (Junta de Compensació, Ajuntament i Generalitat).”

Vist l’informe jurídic, subscrit en data 17 de juliol de 2018, el qual es transcriu a 
continuació:

“1. Antecedents

El Pla parcial d’ordenació del sector SPM-4 “Vilalba” (en endavant Pla parcial), formulat 
per iniciativa privada, es va aprovar inicialment, per acord de Ple, en data 17 de juny de 
1992, posteriorment es va sotmetre a informació pública, pel termini d’un mes 
(publicacions: DOGC de 17 de juliol de 1992, LA VANGUARDIA de data 30 de juliol de 
1992, BOP de 10 de juliol de 1992). 
En data 12 de març de 1993 es va aprovar provisionalment el Pla parcial, i posteriorment 
es va remetre a la Comissió per a la seva aprovació definitiva.
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 28 d’abril de 1993, va acordar suspendre 
l’aprovació definitiva del Pla parcial fins a la presentació d’un text refós que incorporés 
una sèrie de prescripcions.
El text refós del Pla parcial va ser verificat pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
en sessió de data 30 de juny de 1993. 
Posteriorment, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 28 de juliol de 1993, va 
acordar el següent:

“1r.- Aprovar definitivament el Pla parcial d’ordenació SPM-4 del sector 
Vilalba de La Roca del Vallès promogut per Casvila, SA i tramès per 
l’Ajuntament amb la prescripció següent que s’incorpora d’ofici:
1.1.- Es suprimeix la última parcel·la qualificada com a zona residencial, clau R-
2, situada junt al límit sud del sector, en la part que llinda amb el terme 
municipal de Cardedeu.
2n.- Condicionar l’executivitat del present acord d’aprovació definitiva i 
consegüent publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a 
l’acreditació d’haver obtingut de la Junta d’Aigües la corresponent concessió 
administrativa per utilitzar els cabals necessaris per al subministrament de la 
urbanització i per al rec del camp de golf.
(...)”

El 14 de juliol del 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua va atorgar a CASVILA, SA una 
autorització a precari, i amb caràcter temporal, per derivar les aigües provinents de la 
riera de Vallfornés per al reg del camp de golf. En virtut d’aquesta autorització la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 20 de setembre de 2000, va donar per 
complertes les condicions a les que es va subjectar l’eficàcia de l’aprovació definitiva del 
Pla parcial. 
Contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme, així com, envers l’acord que desestima el 
recurs d’alçada interposat, es va formular recurs contenciós administratiu davant del 
Tribunal superior de justícia de Catalunya. Aquest recurs núm. 241/2001 va donar lloc a 
la sentència núm. 613/2005 de 21 de juliol de 2005, en virtut de la qual es va anul·lar, 
deixant sense valor ni efectes jurídics, ambdós acords de la Comissió. Tanmateix, es va 
desestimar el recurs contenciós administratiu contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla 
parcial.
Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua va revocar l’autorització de 14 de juliol del 
2000, i en data 11 de juny de 2002 va atorgar una nova autorització a CASVILA, SL per 
a la derivació, amb caràcter temporal, de les aigües provinents de quatre pous, un dren i 
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la mina de Sant Mariano, existents a la seva propietat, per al reg del camp de golf. 
Malgrat tot, la resolució de l’any 2002, segons el parer del Tribunal superior de justícia 
de Catalunya reunia les mateixes característiques (precarietat, temporalitat, manca de 
garanties, etc.) que l’autorització de l’any 2000.

L’Agència Catalana de l’Aigua el 15 de desembre del 2005 va conferir, a VILALBA GOLF, 
SL, una nova concessió d’aigües subterrànies procedents de quatre pous i un dren per al 
reg del camp de golf. En aquestes dates la urbanització disposava d’aigua potable 
procedent de la xarxa municipal (En data 12 d’abril de 2005 es va subscriure l’acta de 
recepció dels serveis d’aigua potable del sector SPM-4 Vilalba.).
Prenent en consideració la sentència núm. 613/2005 la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Barcelona, en sessió de 22 de juny de 2006, va adoptar un acord on va anul·lar 
l’acord de la Comissió de 20 de setembre de 2000. Però novament va tenir per 
complertes les condicions a les que es subjectava l’eficàcia del Pla parcial.
El Tribunal superior de justícia de Catalunya, en relació a l’acord adoptat per la Comissió 
el juny de 2006, va dictar auto de data 29 de juny de 2007 que en va declarar la seva 
nul·litat. La qual es va confirmar per sentència del Tribunal suprem de 17 de desembre 
de 2009.
L’Agència Catalana de l’Aigua va declarar la caducitat de la concessió atorgada el 
desembre de 2005. Posteriorment, en data 22 de setembre de 2008, va atorgar a 
VILALBA GOLF, SL una nova concessió, en virtut de la qual el camp de golf veuria 
garantides les seves necessitats de reg durant 25 anys. Es projectava la construcció, en 
el termini de sis mesos, d’una estació de tractament d’aigües per al reg, ubicada en la 
parcel·la denominada “zona de serveis”. La qual rebria aigua mitjançant una escomesa 
d’aigua residual del col·lector en alta Vallforners, connectat a l’estació depuradora 
d’aigües residuals (en endavant, EDAR) del sistema de la Roca del Vallès. En aquest 
marc, es considerava que l’aigua potable pel consum humà, i altres usos, quedava 
garantida amb la connexió del sector a la xarxa general municipal.
En data 5 de novembre de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial d’ordenació SPM-4 del sector 
Vilalba. El seu objecte era modificar les característiques del sistema de subministrament 
de l’aigua potable pel consum humà de la urbanització, de captació de pous dins i fora 
del sector per la connexió a la xarxa general municipal de subministrament, i pel que fa 
al sistema del reg del camp de golf, aquest es resolia amb la concessió de 22 de 
setembre de 2008 mitjançant aigües residuals regenerades.
Per tot això, la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 22 de juliol de 2010, va donar 
per complerta la condició d’executivitat del Pla parcial, i en va ordenar la seva publicació. 
Aquesta es va portar a terme en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 20 
de setembre de 2010.
L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant resolució de 26 d’abril de 2013, va modificar la 
concessió atorgada el 22 de setembre de 2008, en aquell moment a nom de TEAM OPEN 
2012, SL. La modificació va consistir en el canvi de punt de captació, el qual va passar a 
ser directament a l’EDAR de la Roca del Vallès i l’augment del cabal concessionat. Sí és 
cert que el tractament terciari es va canviar d’ubicació, en relació a aquell previst en la 
concessió de l’any 2008, i en l’actualitat s’emplaça en la nau de manteniment. 
Tanmateix, la resolució de 2013 restava condicionada a la comprovació mitjançant acta 
de reconeixement final del compliment de les condicions imposades, que es va aixecar el 
25 de febrer de 2015 i es va aprovar per resolució de data 29 d’abril de 2015.
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Fins a l’arribada dels diversos pronunciaments judicials, i en el marc del Pla parcial, es va 
tramitar el Projecte de compensació del sector SPM-4, Vilalba (aprovat definitivament 
per la Comissió de Govern en data 5 de setembre de 2002), així com es va tramitar i 
executar el Projecte d’urbanització del sector SPM-4, Vilalba. 
El projecte d’urbanització es va aprovar definitivament per la Comissió, en sessió de data 
5 de setembre de 2002, i es va condicionar la seva publicació a la presentació d’un Text 
refós. Posteriorment, en data 26 de setembre de 2002 la Comissió va donar conformitat i 
va verificar el Text refós del Projecte d’urbanització (AVUI de data 3 d’octubre de 2002, 
BOPB de 8 d’octubre de 2002, juntament amb les corresponents publicacions relatives a 
l’esmena d’un error material - AVUI de 18 d’octubre de 2002 i BOPB de 24 d’octubre de 
2002 -). Finalment, la Comissió Territorial d’urbanisme de Barcelona, en la sessió d’11 
de desembre de 2002 es va donar per assabentada de l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització, amb el benentès que la disposició d’hidrants s’ajustarà a la distància 
inferior a 100 metres a qualsevol punt de l’edificació.
La recepció dels serveis d’aigua potable del sector es van portar a terme mitjançant acta 
subscrita en data 12 d’abril de 2005. Posteriorment, en data 15 de febrer de 2006, es va 
materialitzar la recepció parcial de les obres d’urbanització del sector, excloent de l’acta 
les obres següents: 

1. L’obra d’urbanització de la xarxa d’aigua potable que ja va ser recepcionada 
en acte de data 12 d’abril de 2005.

2. Les obres d’urbanització del vial d’accés al Manso Vilalba i la zona hotelera 
del sector, pendent d’execució i de desenvolupament.

El subministrament de l’aigua potable al sector estava resolt, quedava pendent l’aigua 
pel reg del camp de golf. Atenent a les determinacions de la concessió atorgada en data 
22 de setembre de 2008, modificada l’abril de 2013, i als efectes de fer viable la captació 
de l’aigua pel reg del camp de golf es van portar a terme, davant de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, els tràmits següents:

a) La Junta de Govern Local va atorgar, en data 7 de febrer de 2013, llicència 
urbanística municipal d’obres a TEAM OPEN 2012, SL per a la legalització del 
camp de Golf i projecte bàsic de manteniment d’edifici i edifici de tractament 
terciari per a aigües de reg, a la urbanització de Vilalba sector SPM-4. En el 
marc del projecte executiu es va eliminar l’edifici projectat per ubicar el 
tractament terciari, el qual s’emplaçava en l’àmbit nord de la bassa 
d’emmagatzematge d’aigua (segons projecte bàsic aprovat).  El projecte 
executiu va ubicar el tractament terciari en la nau de manteniment, 
juntament amb un dipòsit soterrat.

b) Pel que fa a les obres necessàries per a l’execució de la captació, bombeig i 
transport mitjançant canonada de impulsió, de les aigües de l’EDAR de la 
Roca del Vallès al camp de golf, es van portar a terme, pel que fa al traçat en 
l’àmbit del terme municipal de la Roca, els tràmits següents:

a. En relació al tram en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable amb 
pla parcial aprovat: un cop aprovat el projecte, de conformitat amb 
l’article 48 del TRLU, per acord de 22 de juliol de 2013 adoptat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, es va atorgar llicència 
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per acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 3 d’octubre de 
2013. 

b. Pel que fa al tram en sòl urbà no consolidat: mitjançant resolució 
d’alcaldia núm. 679/2015 de 9 de juny de 2015 es va autoritzar, amb 
caràcter provisional, les obres relatives a la portada d’aigües de 
l’EDAR de la Roca del Vallès al Golf Vilalba, en el tram del sector de 
Can Font de la Parera. 

La major part dels acords i resolucions que es van succeir envers la tramitació del Pla 
parcial van ser objecte de impugnació en via judicial. A continuació es sintetitzen les 
dades relatives als procediments judicials, així com l’extracte del contingut de les seves 
resolucions, que han estat més rellevants:

a) Recurs ordinari núm. 523/2007: sentència núm. 729 de 15 de desembre de 
2014 dictada pel Tribunal superior de justícia de Catalunya.

En aquesta es conclou, entre d’altres, el següent: 
“(...)
1. Declarar nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados por la Comissió 

d’Urbanisme de Barcelona en fecha 23 de julio de 1993, de aprobación 
definitiva del Pla parcial d’ordenació SPM-4 del Sector Vilalba de La Roca 
del Vallès (DOGC 4805 – 23.01.2007), con los efectos que aparecen 
especificados en el penúltimo párrafo del fundamento jurídico séptimo de 
esta Sentencia.

(...)”
En el penúltim paràgraf del fonament setè es determina el següent: 
“(...) 
Por todo ello, nos veremos en la tesitura de tener que declarar nulos de 
pleno derecho los acuerdos de aprobación definitiva del PP, adoptados por la 
CUB el 28 de julio de 1993, al objeto de que la aprobación definitiva de dicho 
Plan quede supeditada a la remisión, por parte del Ayuntamiento de la Roca 
del Vallès, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de nueva 
versión del PP, aprobada provisionalmente con la incorporación a dicho Plan 
de las previsiones y garantías de rigor a propósito del abastecimiento y 
suministro de agua a todo el sector.
(...)” 

b) Recurs ordinari núm. 367/2010: sentència núm. 731 de 18 de desembre de 
2014 dictada pel Tribunal superior de justícia de Catalunya.

Aquesta sentència tenia per objecte la Modificació puntual, i conclou el 
següent: “(...) estimando parcialmente la demanda articulada estimamos la 
nulidad de la figura de planeamiento impugnada por no haber previsto las 
correspondientes garantías que velen por el buen fin de la ordenación 
establecida, ya desde conseguir la habilitación para los correspondientes 
terrenos, pasando por la construcción de la estación depuradora y 
alcanzando su puesta en funcionamiento y así poder gozar del contenido de 
la concesión de aguas de 22 de septiembre de 2008 de que se dispone. 
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A tales efectos, firme que sea la presente, se fija el plazo de dos meses 
desde la firmeza de la sentencia presente para que la administración 
autonómica fije ese contenido de garantía al que condicionar con su 
prestación la vigencia de la figura de planeamiento que se ha aprobado 
definitivamente y así se publique y se comunique a este tribunal y autos.
(...)”

c) Recurs ordinari núm. 360/2011: sentència núm. 733 de 14 d’octubre de 
2015 dictada pel Tribunal superior de justícia de Catalunya.

Les actuacions administratives impugnades són: la desestimació presumpta 
per silenci administratiu del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 28 de juliol de 1993, aprovant 
definitivament el Pla parcial; l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 22 de juliol de 2010 i la Modificació puntual del Pla parcial.
El Tribunal es remet a les sentències ja dictades entorn a aquesta qüestió, i 
resol el següent:
“1) Estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto en 
nombre y representación de “SALVEM VILALBA” y, en consecuencia, 
ANULAMOS los acuerdos de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 28 de 
julio de 1993, aprobando definitivamente, con determinadas prescripciones, 
el Plan Parial de Ordenación SPM-4 del Sector Vilalba de La Roca del Vallès; 
el de 22 de julio de 2010, dando nuevamente por cumplidas las condiciones 
impuestas en aquel y acordando su publicación, y el de 5 de noviembre de 
2009, aprobando la modificación del indicado plan parcial. Ello al efecto de 
que la aprobación definitiva de dicho plan parcial quede supeditada a la 
remisión, por parte del Ayuntamiento de la Roca del Vallès a la Comisión de 
Urbanismo, de una nueva versión del mismo aprobada provisionalmente con 
la incorporación de las previsiones y garantías necesarias para el 
abastecimiento y suministro de agua a todo el sector, así como para el buen 
fin de la ordenación establecidda, tanto en orden a conseguir la habilitación 
urbanística de los correspondientes terrenos, como para la construcción de la 
estación depuradora y su puesta en funcionamiento, pudiendo así gozar del 
contenido de la concesión de aguas de 22 de septiembre de 2008.
2) Desestimamos el recurso interpuesto en todo lo demás.
(...)”

2. Presentació d’una nova versió del Text refós del Pla parcial d’ordenació SPM-
4 Vilalba per a la seva aprovació provisional
Fruit dels pronunciaments judicials ressenyats, en data 2 de juny de 2015 (registre 
d’entrada núm. 3814) la senyora Ana Moriñigo Madueño i el senyor José Luis Pérez 
López van presentar davant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en qualitat de 
presidenta i secretari de la Junta respectivament, una nova versió del Pla parcial 
d’ordenació SPM-4 “Vilalba” - en execució de les sentències dictades per la sala de lo 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya - als efectes de 
que l’Ajuntament, prèvia aprovació provisional, remetés l’instrument de planejament a la 
Comissió Territorial d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
A partir d’aquest moment es va començar a treballar, conjuntament - la Junta de 
Compensació, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Departament d’urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, en concret la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona -,  
als efectes de vehicular la tramitació i conseqüent aprovació del Pla parcial. 
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Tot això, sense obviar que l’execució de les sentències al·legada no era possible, tenint 
en compte que aquestes no eren fermes a l’estar recorregudes davant del Tribunal 
Suprem.
En data 23 de setembre de 2015 (registre d’entrada núm. 6246), el secretari de  la Junta 
de compensació del Pla parcial va reiterar la petició efectuada el juny del mateix any. 
Posteriorment, en data 9 de maig de 2016 (registre d’entrada núm. 2310) es van 
recordar les entrades i peticions efectuades, sol·licitant que es tramites el planejament 
presentat, sense més dilació i donant compliment a les sentències recaigudes.
En data 17 d’octubre de 2017 (registre d’entrada núm. 2017-8783) es va presentar una 
nova versió del Text refós del Pla parcial d’Ordenació SPM-4, Vilalba. Instància que es va 
esmenar, previ requeriment, en data 14 de desembre de 2017 (registre d’entrada núm. 
2017-10833).
La documentació presentada es va informar tècnica i jurídicament en data 29 de gener 
de 2018, i va donar lloc a la resolució d’alcaldia núm. 92/2018, de 30 de gener de 2018 
(notificada el mateix dia).
Es van portar a terme reunions entre els tècnics redactors i els serveis tècnics municipals 
als efectes de clarificar els requeriments formulats.
En data 28 de febrer de 2018 es va presentar instància (registre d’entrada núm. 2018-
1934) on es comunicava a aquesta Corporació que en data 27 de febrer de 2018 s’havia 
celebrat Assemblea general extraordinària de la Junta de Compensació del sector, en la 
qual s’havia aprovat el Text refós del Pla Parcial d’Ordenació del sector SPM4 de Vilalba, 
annexant còpia del Text refós, i documentació connexa, amb la finalitat que aquest 
Ajuntament l’aprovés provisionalment. 
Finalment, la Junta de compensació del sector, en data 23 de maig de 2018 i registre 
d’entrada núm. 2018-5166, va presentar instància on es posava de manifest, entre 
d’altres, que per poder continuar amb la tramitació del Text refós del Pla parcial, i assolir 
la fermesa i executivitat de les sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, interessava el desistiment per part de totes les parts en els recursos de 
cassació números 008/0003838/2015 i 008/0001000/2015.
3. Recursos de cassació interposats
Atenent a la petició formulada per la Junta de compensació del sector es va requerir al 
lletrat Antonio López Martínez - al qual se li va adjudicar la defensa jurídica dels 
interessos d’aquesta Corporació en ambdós procediments – que emetes informe al 
respecte.
Els informes sol·licitats, intitulats:”Valoración sobre la posibilidad de desistir del recurso 
de casación presentado contra la sentencia ...”, es van presentar davant d’aquesta 
Corporació en data 11 de juny de 2018 (registres d’entrada números 2018/6127 i 
2018/6128), i posen de manifest, entre d’altres, el següent:

a) La sentència dictada en data 15 de desembre de 2014 (recurs 
ordinari 523/2007) per part del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va ésser recorreguda en cassació davant del Tribunal 
Suprem, donant lloc al procediment 08/0001000/2015, actualment 
arxivat provisionalment.

b) La sentència dictada en data 14 d’octubre de 2015 (recurs ordinari 
360/2011) per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es 
va recórrer en cassació davant del Tribunal Suprem i va donar lloc al 
procediment 08/0003838/2015. 
Envers a aquest s’ha emplaçat a les part als efectes de presentar 
al·legacions en relació a la sol·licitud de suspensió presentada per 
aquesta Corporació, sense que s’hagi presentat cap escrit al 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001 Data document: 23/07/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2b93e6430cba46eba439d714aaa8aef3001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

91

respecte, i quedant pendent la resolució del Tribunal en relació a la 
suspensió del procediment.

En l’informe subscrit per l’advocat Antonio López Martínez, en data 7 de maig de 2018, i 
pel que fa al procediment 08/0001000/2015 es determina el següent:

“(...)
El propio tribunal esta estableciendo que se ha de remitir a la CTUB una nueva 
versión del plan parcial, e incorporación de las previsiones y garantías de 
abastecimiento y suministro de agua a todo el sector.
El Plan Parcial del sector SPM-4 había sido modificado por acuerdo de CTUB de 
5/11/2009, el cual modificaba las prescripciones impuestas el 28/07/1993 con 
relación al suministro de agua potable para la urbanización en cuanto a las 
nuevas exigencias establecidas en relación al riego del campo de golf.
Los defectos de nulidad que establece la sentencia, son subsanados en la 
modificación del 2009. En este sentido se ha de ver que la sentencia en su fallo 
esta dictando el hecho que por parte del ajuntament apruebe un nuevo plan 
parcial con incorporación de las previsiones y garantías de rigor a propósito del 
abastecimiento y suministro de agua a todo el sector, cosa que ya efectuó la 
modificación del 2009.
(...)”

Extrem al que s’addiciona que els recursos presentats són tres (Generalitat, Junt de 
compensació i Ajuntament) i que si el desistiment es porta a terme per part de 
l’Ajuntament, aquest no es valorarà per part del Tribunal Suprem i es continuarà el 
procés en relació als altres dos recurrents.
Finalment es conclou el següent:

“(...)
No obstante, indicar que actualmente el proceso se encuentra en archivo 
provisional, y si ninguna de las partes procede a solicitar el levantamiento y 
continuación del proceso antes de noviembre de este año, estaremos ante una 
caducidad del procedimiento, lo que conllevara a la firmeza de la sentencia de 
primera instancia, entendiendo esta parte que estando actualmente las 
actuaciones pendientes de fallo, se debería de continuar el procedimiento hasta 
que dicte el TS sentencia a los efectos de revocar la de instancia o confirmar la 
misma, habida cuenta que la parte actora no se ha pronunciado en el Supremo.
(…)”

En relació al procediment 08/0003838/2015 l’advocat Antonio López Martínez en el seu 
informe emès en data 7 de maig de 2018, determina el següent:

“(...)
El propio tribunal esta estableciendo que se ha de remitir a la CTUB una nueva 
versión del plan parcial, e incorporación las previsones y garantias de
abatecimiento y suministro de gua a todo el sector, igula que la dictada en la 
sentencia de 15 de diciembre de 2014.
El Plan Parcial del sector SPM-4 habia sido modificado por acuerdo de CTUB de 
5/11/2009, el cual modificaba las prescripciones impuestas el 28/07/1993 con 
relación al suministro de agua potable para la Urbanización en cuanto a las 
nuevas exigencias establecidas en relación al riego del campo de golf.
Los defectos de nulidad que establece la sentencia, son subsanados en la 
modificación del 2009. En este sentido se ha de ver que la sentencia de 15 de 
diciembre de 2014, dictaba en su fallo el hecho que por parte del ajuntament 
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apruebe un nuevo plan parcial con incorporación de las previsiones y garantias 
de rigor a proposito del abastecimiento y suministro de agua a todo el sector, 
cosa que ya efectuó la modificcación del 2009.
El Tribunal en su sentencia 14/10/2015, hoy recurrida en casación, alegaba en el 
fundamento de derecho quinto que al sentencia de 18/12/2014 (recurso 
ordianrio 367/2010) habia anulado la modificación puntual del plan parcial 
producida por la subrogatoria el dia 5/11/2009, pero entendemos que no puede 
hacer mención en la misma el tribunal, habida cuenta que con anterioridad se 
dictó la sentencia de 15/12/2014, la cual no es firme y es objeto de casación, y 
el tribunal en la sentencia del presente procedimeinto ytiliza la sentencia 
posterior de 18/12/2018, para argumentar que anula el acuerdo de la CTUB de 
5/11/2009, sentencia que tampoco es firme al estar en casación, y por tanto, en 
el momento de dictarse esta la modificación del plan parcial era vigente.
Ademas de ello, decir que entedemos que por parte del tribunal en su sentencia, 
no ha motivado la misma y no indica los motivos que decide acoger de los 
aportados a debate por las partes a los efecte de declarar la nulidad de los 
acuerdos de la CTUB de 28/07/1993, 22/07/2010 y 05/11/2009.
La sentencia recurrida infringe el deber de motivación , habida cuenta que no 
deja entrever porque aplica al caso que enjuicia los razonamientos expuestos en 
las sentencias anteriores de 15 y 18 de diciembre de 2014, siendo que 
unicamente se ha limitado el tribunal a trascribir, copiar literalmente los 
fundamentos de derecho de las otras sentencias (15 y 18 de diciembre de 2014), 
sin entrar en el analisisi de las cuestiones que se han planteado, motivo por el 
cual ententedemos que ha de ser el TS quien case la sentencia, y haga valida 
nuestras argumentaciones o motive los hechos por los caules estima o desestima 
el recurso de la actora.
Por ello, entedemos que es tambiebn contraria a la jurisprudencia pel defecto de 
falta de motivación (STS 31/10/2013).
(…)”

Extrem al que s’addiciona que, de nou, els recursos presentats són tres (Generalitat, 
Junt de compensació i Ajuntament) i que si el desistiment es porta a terme per part de 
l’Ajuntament, aquest no es valorarà per part del Tribunal Suprem i es continuarà el 
procés en relació als altres dos recurrents.
Finalment es conclou el següent:

“(…)
No obstante, indicar que actualmente el proceso se encuentra pendiente de 
resolver sobre la suspensión solicitada, y de concederse, si ninguna de las partes 
procede a solicitar el levantamiento de la suspensión, el procedimiento caducara 
al año, estando ante una caducidad del procedimiento, lo que conllevara la 
firmeza de la sentencia de primera Instancia, y siendo que los otros 
codemandados no han procedido a presentar escrito desistiendo del 
procedimeinto, se deberia de continuar hasta que se dicte por el TS sentencia a 
los efectos de revocar la de instancia o confirmar la misma.
(…)”

4. Consideracions jurídiques
Si analitzem els pronunciaments judicials que han recaigut cal posar èmfasi en el 
següent:

1. Pel que fa a la sentència núm. 613 dictada pel Tribunal superior de justícia 
de Catalunya, de 21 de juliol de 2005, (recurs ordinari núm. 241/2001) 
esdevé interessant transcriure part del fonament sisè que determina el 
següent: “(...) De manera que, en el concreto caso, no se observa 
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prueba suficiente, en carga que correspondería a la parte actora, de 
que nos encontremos ante un plan de contenido imposible desde el 
punto de vista económico financiero, ni en sus aspectos más 
generales ni en los de carácter más específico, sin que quepa, por 
tanto, atender a la anulación solicitada, a salvo las impugnaciones 
que pudiesen producirse en su fase de ejecución, fase necesitada de 
mayores concreciones y precisiones en el orden económico.
(…)” 
En virtut d’aquesta sentència es va resoldre: en primer lloc, l’estimació del 
recurs contra l’acord del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya de 10 de gener de 2001, 
desestimant el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Cardedeu 
contra el de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 20 de setembre de 
2000, donant per complertes les condicions a les que es va subjectar 
l’eficàcia de l’acord de la mateixa Comissió de 28 de juliol de 1993, 
d’aprovació definitiva del Pla parcial d’ordenació SPM-4 del sector Vilalba de 
la Roca del Vallès, acords que es van anul·lar i es van deixar sense valor ni 
efecte jurídic. En segon lloc, la desestimació del recurs contenciós 
administratiu interposat contra l’acord de la Comissió de 28 de juliol de 
1993, d’aprovació definitiva del Pla parcial.
Per tant, podem concloure: en primer lloc, que el Pla parcial, com a tal, no 
té un contingut impossible en relació a cap dels seus aspectes, i no 
procedeix la seva nul·litat; i en segon lloc, que es va declarar la nul·litat de 
l’acord de 20 de setembre de 2000 i 10 de gener de 2001. Motiu pel qual les 
condicions a les que es va subjectar l’eficàcia de l’acord de 28 de juliol de 
1993 s’entenien no complertes, i l’executivitat del Pla parcial quedava en 
entredit. 

2. En relació amb la sentencia del Tribunal suprem de 17 de desembre de 2009 
(recurs 1065/2008) resulta interessant transcriure alguns fragments: “(...) 
Pues bien, habiendo quedados expuestas en las sentencia de 21 de 
julio de 2005 las razones por las que se anulaba el acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo de 20 de septiembre de 2000, la Sala de 
instancia ha entendido que el acuerdo de 22 de junio de 2006 
incurre en similares deficiencias y que constituye un intento de 
eludir lo decidido en la sentencia.
(...)
En lo que se refiere a la dotación de agua para suministro de la 
urbanización, la Sala de instancia considera que el hecho de que la 
urbanización disponga ahora de conexión con la red de 
abastecimiento municipal no es suficiente para entender cumplida la 
condición establecida en el acuerdo de aprobación definitiva del Plan 
Parcial, pues lo que con dicha condición se requiere es la “...acreditación de 
haberse obtenido de la Junta de Aguas la correspondiente concesión 
administrativa para utilizar los caudales necesarios para el suministro de la 
urbanización y para el riego del campo de golf”. Señala así el auto 
desestimatorio del recurso de súplica que “...la condición es su momento 
impuesta consistía exactamente en lo que consistía (...) y no en cosa 
distinta”, de manera que “...el cambio de circunstancias fácticas que se 
invoca no puede afectar a tal condición hasta el punto de pretender 
modificar por vía de hecho el planeamiento aprobado y las 
condiciones en su momento impuestas sin tramitar y aprobar una 
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modificación o revisión de uno y otras con arreglo a los procedimientos 
legalmente previstos”.
El razonamiento de la Sala de instancia resulta injustificadamente 
rigorista en este punto. La condición impuesta en su día no pretendía otra 
cosa sino asegurar que la aprobación definitiva del Plan Parcial no fuese 
efectiva mientras no estuviesen asegurados los caudales necesarios para el 
suministro de la urbanización y para el riego del campo de golf, y a tal 
efecto se exigía la acreditación de haberse obtenido de la Junta de Aguas la 
correspondiente concesión administrativa que garantizase tales suministros. 
Pues bien, en lo que se refiere al abastecimiento de la urbanización 
es indudable que la finalidad que perseguía al establecer aquella 
condición queda plenamente cumplida si, en lugar de la concesión 
administrativa, lo que se acredita es la existencia de conexión con la 
red municipal de abastecimiento de agua.
La conclusión es diferente en lo que se refiere al suministro de agua 
para riego del campo de golf, pues la forma alternativa de cumplimiento 
apreciada por la Comisión de Urbanismo no cubre la finalidad perseguida. 
Son acertados en este punto los autos recurridos, pues no se podía tener 
por cumplida la condición cuando no se había acreditado la existencia de 
una concesión administrativa que asegure de manera estable el suministro, 
pues únicamente había constancia de una concesión por plazo de dos años; 
y, además, no había certeza ni garantía de que antes del vencimiento de ese 
plazo fuese a estar en funcionamiento la Estación Depuradora proyectada, 
ni, desde luego, que se fuese a obtener de forma automática una nueva 
concesión para el suministro de aguas residuales depuradas procedentes de 
dicha Estación Depuradora.
Así las cosas, en lo que se refiere al suministro de agua para riego del 
campo de golf, debe concluirse que el acuerdo de la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona no debió tener por cumplida la condición a 
la que estaba subordinada la efectividad del Plan Parcial, siendo por 
ello ajustados a derecho los autos de la Sala de instancia en los que se 
declara nulo el mencionado acuerdo en tanto que contrario a lo resuelto en 
la sentencia de 21 de julio de 2005.
(…)”
Per tant, al desestimar-se el recurs de cassació, va esdevenir ferma la 
declaració de nul·litat de la resolució de la Comissió d’urbanisme de 22 de 
juny de 2006 – en la part que tenia per complertes les condicions a les que 
es va subjectar l’eficàcia del seu acord de 28 de juliol de 1993 d’aprovació 
definitiva del Pla parcial –, efectuada per part del Tribunal superior de 
justícia de Catalunya.

3. Pel que fa a la sentencia núm. 729 del Tribunal superior de justícia de 
Catalunya, de 15 de desembre de 2014, es va resoldre declarar nuls de ple 
dret els acords adoptats per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 
23 de juliol de 1993, relatius a l’aprovació definitiva del Pla parcial, amb els 
efectes especificats en el penúltim paràgraf del fonament jurídic setè de la 
sentència.

El fonament setè es transcriu, en la seva totalitat, a continuació: “Al hilo del 
argumentario que se contiene en la demanda a propósito de los Autos de 
esta Sala y Sección que anularon el acuerdo de la CUB de 22 de junio de 
2006, se expresa por la entidad actora la convicción de que la 
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operación de planeamiento parcial puesta en entredicho, no 
garantiza de forma indefinida el suministro de agua potable al 
conjunto de la urbanización (que, amén de zonas deportivas, las tiene 
también de carácter residencial).
En este sentido, se nos viene a decir que no es requisito bastante el hecho 
de que la mercantil promotora del PP sea la que tenga garantizada la 
disponibilidad del agua.
Por su parte, las demandadas consideran solucionado el problema, 
sobre todo como consecuencia de dos circunstancias sobrevenidas; 
a saber: la expedición, por la ACA, de una nueva concesión en fecha 22 
de septiembre de 2008, en méritos de la cual el campo de golf habría 
visto garantizadas sus necesidades de riego durante 25 años mediante 
aguas residuales regeneradas y, paralelamente, la cobertura de las 
necesidades de agua potable para el consumo humano y para otros 
usos, mediante la conexión del sector a la red general municipal.
Sin embargo - y como ya se ha dicho -, este Tribunal tiene que juzgar la 
situación tal como ésta se hallaba prefigurada cuando las 
actuaciones administrativas impugnadas fueron publicadas a través 
del DOGC de 23 de enero de 2007. No en vano, los (eventuales) vicios 
invalidantes de los acuerdos de aprobación definitiva de los Planes 
urbanísticos, los son de nulidad de pleno derecho, habida cuenta de lo 
dispuesto en el art. 62.2 de la Ley Básica 30/1992, de 26 de noviembre. Sin 
perjuicio de que esa nulidad – como veremos más adelante – pueda tener 
en nuestro caso unos efectos prácticos limitados.
En cualquier caso, la situación a 23 de enero de 2007 era, ciertamente, 
la relatada por la entidad actora, pues el PP había sido aprobado 
definitivamente sin contener en su seno garantías de viabilidad o de 
factibilidad en lo que concierne al suministro de agua, y muy 
particularmente en lo que atañe al suministro de agua potable para el 
consumo humano. Por ello, los acuerdos de la CUB de 28 de julio de 
1993 trataron de remediarlo imponiendo una condición suspensiva 
de carácter autónomo y con vida propia, que debía traducirse en una 
concesión que en sus diversas versiones le fue concedida a la entidad 
promotora (de carácter privado) y no a la Administración municipal. Eso, en 
lugar de asegurarse (la CUB) de que el contenido de el propio PP 
contuviera las previsiones de rigor; siquiera supeditando la 
aprobación definitiva del instrumento de ordenación a la 
incorporación, al mismo, de tales estipulaciones.
En este punto, forzoso será resaltar la imprecisión de la Memoria del PP 
aprobado en 1993; la cual, sin perjuicio de referirse a los pozos del campo 
de golf, se limitaba a cuantificar las necesidades restantes en 219.922 
litros/día, a partir de un depósito regulador de 1.000.000 de litros, sin 
especificar el caudal realmente disponible ni la procedencia del suministro, 
en clara contravención de lo dispuesto en aquel momento para los Planes 
parciales por el art. 53.4 del Reglamento de Planeamiento (RP).
Por todo ello, nos veremos en la tesitura de tener que declarar nulos 
de pleno derecho los acuerdos de aprobación definitiva del PP, 
adoptados por la CUB el 28 de julio de 1993, al objeto de que la 
aprobación definitiva de dicho Plan quede supeditada a la remisión, 
por parte del Ayuntamiento de la Roca del Vallès, a la Comissió 
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Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de una nueva versión del PP, 
aprobada provisionalmente con la incorporación a dicho Plan de las 
previsiones y garantías de rigor a propósito del abastecimiento y 
suministro de agua a todo el sector.
Esto habría sigo lo propio en aplicación de lo dispuesto, en el momento de 
los hechos, por el art. 60.5.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
conforme al cual “Quan l’expedient serà formalment complet, l’Administració 
competent podrà adoptar alguna d’aquestes decisions: (...) Suspendre 
l’aprovació del pla per deficiències que han d’ésser esmenades per la 
corporació o bé per l’organisme que ha atorgat l’aprovació provisional. Si 
dins els tres mesos següents a la notificació de l’acord l’organisme 
competent no esmena les deficiències del pla, s’hi podrà subrogar la 
comissió d’urbanisme.”
En aquesta resolució, el Tribunal només va incidir en la qüestió relativa al 
subministrament de l’aigua. La necessitat d’haver sotmès el Pla parcial a un 
procediment d’avaluació ambiental, la manca de l’informe del Departament 
de Cultura, l’omissió d’un segon tràmit de informació pública... no es van 
estimar per part del Tribunal com a motius de nul·litat del Pla. 
El Tribunal en la seva resolució, mitjançant la remissió al fonament jurídic 
setè, ens va clarificar la necessitat de recollir en el Pla parcial la situació 
existent en el moment de dictar-se la resolució, entenent que aquesta ja 
garantia el subministrament d’aigua al sector, però malauradament va 
apuntar que es veia en l’obligació de valorar la situació existent en el 
moment de impugnar-se les actuacions objecte del procés. 
El Tribunal va manifestar que el Pla parcial es va aprovar sense contenir, en 
el seu sí, les garanties de viabilitat en relació al subministrament de l’aigua 
potable. Per aquest motiu, va entendre que l’acord de 28 de juliol de 1993 
va intentar resoldre-ho imposant la condició suspensiva. Tanmateix, va 
sostenir que hagués estat més adient assegurar-se que el contingut del Pla 
parcial incorporés les previsions necessàries, per exemple, supeditant 
l’aprovació definitiva a la incorporació, en el mateix Pla parcial, d’aquestes. 
Precisament el Tribunal va instar a que es portes a terme aquest tràmit, 
mitjançant la prèvia nul·litat, únicament, de l’acord d’aprovació definitiva del 
Pla parcial adoptat en data 28 de juliol de 1993, i a través de la remissió per 
part de l’Ajuntament a la Comissió, d’una nova versió del Pla aprovada 
provisionalment amb la incorporació a aquest de les previsions i garanties 
de rigor en relació amb l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el 
sector. 

4. Mitjançant la sentència núm. 731, de 18 de desembre de 2014, del Tribunal 
superior de justícia de Catalunya (recurs núm. 367/2010) va estimar la 
nul·litat de la Modificació puntual del Pla parcial del sector SPM-4, Vilalba. 
Tanmateix, aquesta Corporació no va ser part en aquest procés, com 
tampoc ho va ser en la cassació.
Tanmateix, els assessors de la Junta ens han comunicat que el recurs núm. 
008/0001192/2015 substanciat davant del Tribunal Suprem es va arxivar 
per diligència d’ordenació en data 11 de setembre de 2017, passant a ser 
ferma la sentència de instància.
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5. Finalment, en relació a la sentencia núm. 733 del Tribunal superior de 
justícia de Catalunya, de 14 d’octubre de 2015, cal posar de manifest que 
l’anàlisi efectuat en aquesta es va fer a la llum de les consideracions 
recollides en les sentencies núm. 729 i 731 (pràcticament transcrites en la 
seva totalitat), ambdues dictades pel mateix Tribunal. Tal i com es reflecteix 
en el fragment que es transcriu a continuació: “(...)
SEXTO. Siendo los argumentos expuestos en tales dos sentencias en buena 
medida trasladables al supuesto que aquí se enjuicia, al coincidir en lo 
sustancial los argumentos expuestos en la demanda con los que se 
propusieron en los procesos en los que aquellas se dictaron, deberá recaer 
nueva sentencia en similares términos. (…)
FALLAMOS
1) ESTIMAMOS EN PARTE el recurso contencioso administrativo interpuesto 
en nombre y representación de “SALVEM VILALBA” y, en consecuencia, 
ANULAMOS los acuerdos de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 28 
de julio de 1993, aprobando definitivamente, con determinadas 
prescripciones, el plan Parcial de Ordenación SPM-4 del Sector Vilalba de La 
Roca del Vallès; el de 22 de julio de 2010, dando nuevamente por cumplidas 
las condiciones impuestas en aquel y acordando su publicación, y el de 5 de 
noviembre de 2009, aprobando la modificación del indicado plan parcial. 
Ello al efecto de que la aprobación definitiva de dicho plan parcial 
quede supeditada a la remisión, por parte del Ayuntamiento de la 
Roca del Vallès a la Comisión de Urbanismo, de una nueva versión 
del mismo aprobada provisionalmente con la incorporación de las 
previsiones y garantías necesarias para el abastecimiento y 
suministro de agua a todo el sector, así como para el buen fin de la 
ordenación establecida, tanto en orden a conseguir la habilitación 
urbanística de los correspondientes terrenos, como para la construcción de 
la estación depuradora y su puesta en funcionamiento, pudiendo así gozar 
del contenido de la concesión de aguas de 22 de septiembre de 2008.

2) DESESTIMAMOS el recurso interpuesto en todo lo demás.

(…)”
Aquests pronunciaments ens permeten sostenir que la nul·litat esgrimida pels Tribunals 
es circumscriu a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de 28 de juliol de 1993, com a acte 
administratiu. El qual no va garantir, mitjançant les determinacions contingudes en 
l’article 60.5.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que s’incorporessin en el sí 
del Pla parcial les previsions de rigor en relació amb l’abastament i subministrament de 
l’aigua a tot el sector.

Per contra, els arguments que fan referència a la tramitació i/o documentació relativa al 
Pla parcial no s’han estimat per part dels tribunals com a motius que en determinin la 
seva nul·litat (ni la necessitat d’haver sotmès el Pla parcial a un procediment d’avaluació 
ambiental, ni la manca de l’informe del Departament de Cultura, ni l’omissió d’un segon 
tràmit de informació pública, etc.).
Per tot això, el Tribunal superior de justícia de Catalunya, en concret en les seves 
sentències núm. 729 i 733, resol que l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha de remetre a 
la Comissió d’urbanisme una nova versió del mateix Pla, aprovada provisionalment, amb 
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la incorporació en aquest de les previsions i garanties de rigor en relació amb 
l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el sector. 
Com a conseqüència, els pronunciaments judicials ens permeten conservar els tràmits 
efectuats envers el Pla parcial, així com el contingut del mateix que s’ha generat fruit de 
la tramitació a la que s’ha sotmès. Tanmateix, els Tribunals requereixen que aquesta 
versió final del mateix Pla, incorpori les previsions i garanties de rigor en relació amb 
l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el sector, i es torni a sotmetre a 
aprovació provisional.
La situació jurídica derivada dels pronunciaments judicials, objecte dels recursos de 
cassació, confronta amb la consolidació existent en el sector. La manca de cobertura 
jurídica del desenvolupament urbanístic que es va fer a l’empara del Text refós del Pla 
parcial - l’acord d’aprovació definitiva del qual s’ha declarat nul – i que impedeix la 
materialització de l’aprofitament urbanístic del sector, havent assumit les obligacions 
imposades per llei als efectes de poder-lo fer efectiu, evidencien la necessitat d’afrontar 
la tramitació del Text refós en els termes plantejats per les sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
Pel que fa a les consideracions formulades en els informes subscrits pel senyor Antonio 
López cal dir que aquests centren les seves consideracions en els aspectes materials que 
es van esgrimir en ambdós recursos davant del Tribunal Suprem, obviant aquells que 
tenen un caràcter més procedimental. Per tot això, qui subscriu entén que aquests són 
els més rellevants als efectes d’articular la defensa dels interessos municipals, i els que 
poden ser apreciats pel Tribunal en la seva resolució.
Respecte el procediment 08/0001000/2015, l’informe determina que la cassació es va 
fonamentar en què la Modificació puntual del Pla parcial donava compliment a la 
resolució continguda en la sentència de 15 de desembre de 2014. Tanmateix, aquest 
instrument de planejament es va declarar nul en virtut de la sentencia número 731, de 
18 de desembre de 2014 (actualment ferma a l’arxivar-se el recurs davant del Tribunal 
Suprem). Com a conseqüència, sostenir que l’esmena del Pla parcial s’ha portat a terme 
amb la Modificació puntual, ja no es viable.
És més, respecte al subministrament d’aigua potable de la urbanització no hi ha cap 
modificació respecte a allò contingut en la Modificació puntual de 2009. El 
subministrament d’aigua potable per al consum humà es garanteix mitjançant la 
connexió a la xarxa general municipal d’abastament d’aigua potable amb acta de 
recepció dels serveis de data 12 d’abril de 2005, d’acord amb el “Projecte d’abastament 
d’aigua potable als sectors SPC1, SPM4 i SPR3 en el TM de La Roca del Vallès” aprovat 
definitivament en data 07 de febrer de 2003, i conveni subscrit entre l’Ajuntament i la 
Junta de Compensació Vilalba de data 17 de desembre de 2003. 

Tanmateix, respecte el reg del camp de golf, la Modificació puntual del 2009 recollia la 
resolució de l’ACA de 22 de setembre de 2008, per un termini de 25 anys, mitjançant un 
tipus de captació per Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) pròpia del camp de 
golf. Però, actualment, el reg del camp de golf es porta a terme a partir d’aigua residual 
regenerada procedent de l’EDAR de La Roca del Vallès, que arriba al sector mitjançat una 
canonada de portada d’aigües fins a un edifici de tractament terciari de les aigües per 
millorar les característiques de l’aigua regenerada de l’EDAR. Un cop tractada 
s’emmagatzema en una bassa per a posterior necessitats de reg.
L’ACA va resoldre modificar les característiques de la concessió que havia estat atorgada 
el 22 de setembre de 2008 en data 26 d’abril de 2013, autoritzant la modificació de les 
característiques de la concessió d’aigües regenerades, canviant el punt de captació que 
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passa a ser directament l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de La Roca del Vallès, 
augmentant el cabal concessionat i modificant el titular. 
Per tot això, cal que el Text refós del Pla parcial contempli la realitat executada a 
l’empara de les concessions atorgades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Qui subscriu entén que la situació processal d’aquest procediment no esta “pendiente de 
fallo”, perquè tal i com diu el mateix informe el procediment està arxivat 
provisionalment, per tant si cap de les parts demana l’aixecament de l’arxiu el 
procediment caducarà i no hi haurà una sentència als efectes de revocar la de instància o 
confirmar la mateixa. 
En relació al procediment 08/0003838/2015 caldria fer extensives les mateixes 
consideracions, anteriorment formulades.
Si es cert que, en ambdós procediments davant del Tribunal Suprem, s’han presentat 
tres recursos, com a conseqüència, de no prestar-se un desistiment conjunt, i davant del 
desistiment d’una de les tres parts, el procediment continuaria endavant sense valorar-
se per part del Tribunal.
Per aquest motiu, i davant de la petició de desistiment conjunt formulada per la Junta de 
compensació, mitjançant instància de data 23 de maig de 2018  (registre d’entrada núm. 
2018-5166), es va acordar per resolució d’alcaldia núm. 2018/555, de data 11 de juny 
de 2018, atorgar a la Generalitat de Catalunya, com a interessada, un termini 
d’audiència de deu dies als efectes que formules les consideracions que estimes 
oportunes envers la proposta de desistiment dels recursos de cassació números 
008/0003838/2015 i 008/0001000/2015.
Mitjançant ofici subscrit, en data 14 de juny de 2018, per la senyora Roser Clariana i 
Selva com a cap del Servei de Recursos i Reclamacions (registre d’entrada de 14 de juny 
de 2018, amb el número 2018-6325) es va posar de manifest el següent:

“En relació amb el tràmit d’audiència atorgat relatiu a la petició de desistiment 
dels recursos de cassació relacionats amb el Pla parcial sector Vilalba d’aquest 
municipi, em plau informar-vos que aquesta Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori 
(abans Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme) no s’oposa al 
desistiment esmentat sempre i quan es porti a terme de forma conjunta per 
totes les parts implicades (Junta de Compensació, Ajuntament i Generalitat).”

Com a conseqüència, es reafirma la voluntat dels dos recurrents de formular un 
desistiment conjunt de les cassacions, als efectes que un cop fermes les sentències de 
instància es pugui executar la seva part resolutiva. Execució que es portaria a terme, de 
conformitat amb els pronunciaments judicials, tramitant una nova versió del Text refós 
del Pla parcial mitjançant una aprovació provisional prèvia d’aquesta Corporació, abans 
de remetre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
5. Conclusió
Qui subscriu conclou que el desistiment en ambdós recursos seria viable, sempre i quan 
es formalitzi un desistiment conjunt per part de la Generalitat de Catalunya, la Junta de 
compensació i aquesta Corporació.” 
Vist l’article 74 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa-administrativa.
Vist l’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’òrgan competent és el Ple municipal.
Per tot l’anteriorment exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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PRIMER.- Desistir, de forma conjunta, dels recursos números 
008/0003838/2015 i 008/0001000/2015 substanciats davant el Tribunal 
Suprem.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde perquè faci els tràmits oportuns per formalitzar el 
desistiment davant de l’òrgan jurisdiccional competent. 
TERCER.- Notificar els presents acords a la Junta de Compensació del Sector 
SPM-4 Vilalba i a la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Territori i a l’Àrea de 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- I el darrer punt, que també els hem comentat, és el desistiment del 
recurs de cassació del SPM-4 de Vilalba. El regidor d’Urbanisme i Territori, el senyor 
Francisco Garcia.

Sr. Garcia.- Gràcies, senyor alcalde. El Pla parcial de Vilalba es troba, en aquests 
moments, en una situació de no finalització a causa de l’existència d’unes sentències 
relacionades, sobretot, amb el tema de les aportacions d’aigua, tant a la part del camp 
de golf, com a la part de la urbanització, unes sentències que estan en cassació, 
presentada tant per la Generalitat com per la junta de compensació i l’Ajuntament de 
la Roca i que fa que aquest tema, aquest pla parcial, no el puguem tancar com 
l’hauríem d’haver tancat ja fa alguns temps.

La qüestió és que els temes pels quals es van presentar els recursos contenciosos 
administratius que estan ara recorreguts davant del Tribunal Suprem, són temes que 
ja estan solucionats per tots els anys que han passat, és a dir, ara mateix no hi ha cap 
mena de problema de subministrament d’aigua ni a la urbanització que està 
connectada a la xarxa municipal, ni tampoc al camp de golf mitjançant una concessió 
d’aigües procedent de l’EDAR de la Roca i, a més a més, el que establien aquestes 
sentències recorregudes era que es tirava enrere l’aprovació definitiva i l’aprovació 
provisional d’aquest pla parcial i s’havia de tornar a fer una aprovació provisional del 
mateix, un text refós que inclogués totes les qüestions relacionades amb el tema de 
l’aigua que estaven recorregudes.

Tenint en compte que en aquests moments ja s’han complert les sentències, a la 
realitat aquestes sentències estan complertes i que la junta de compensació juntament 
amb els serveis tècnics estan treballant en un text refós d’aquest pla parcial que està 
consensuat amb la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal que puguem tirar 
endavant l’aprovació provisional i després la Comissió d’Urbanisme fer l’aprovació 
definitiva, hem arribat a l’acord, les tres parts que tenim presentats aquests recursos 
de cassació, de retirar-los perquè les sentències siguin fermes i executar aquestes 
sentències, que de fet és el que ja està fet quant a obra i quant a tramitació 
administrativa, és el que farem de seguida que tinguem aquest text refós disponible.

Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Lorenzana. Alguna qüestió?

Doncs passem a votació la urgència.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat, la urgència.

Passem a aprovació el desistiment del recurs de cassació del Pla parcial de Vilalba.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

La urgència s’aprova per unanimitat i la proposta s’aprova per 15 vots favorables, 
manifestats pels regidors del PSC, d’ERC, de CIU, del PP i la regidora no adscrita i 2 
abstencions dels regidors del grup municipal d’ICV. 

D)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte del Decret de delegació de la regidoria de Solidaritat a 
favor del regidor Jordi Mas Arcarons 

Sr. Alcalde.- Amb això acaba l’apartat de dictàmens, propostes i mocions resolutòries 
i passem a l’apartat C de control de gestió.

Primer moment, donar compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es delega 
la regidoria de Solidaritat al regidor Jordi Mas Arcarons, que es va incorporar en el 
darrer ple del mes de maig, i immediatament se li va adscriure la regidoria de 
Solidaritat. Alguna qüestió?

C.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia número 607 de la modificació 
de crèdits número 2018/06 en la modalitat de Transferències de Crèdits.

Sr. Alcalde.- El següent punt, el punt C.2, és la dació de compte de la Resolució 
d’Alcaldia número 607 de modificació de crèdits número 2018/06 en la modalitat de 
Transferències de Crèdits.

Aquí el que hi ha, el que es feia, era traspassar recursos, uns de dinamització turística 
al conveni de turisme amb al Consell Comarcal del Vallès Oriental, 800 euros, i després 
unes de personal laboral temporal i de contingències de l’àrea 3 per professionals del 
CEM per poder cobrir algunes de les..., s’havia exhaurit la bossa i per poder procedir a 
la contractació, mitjançant una empresa externa, d’alguns professionals que cobreixen 
alguns dels serveis del CEM, tal com venia fent abans per un import de 70.000 euros. 
Alguna qüestió?
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C.3 Dació de compte dels canvis de portaveu dels grups municipals d’ERC, del 
PSC i de CIU.

Sr. Alcalde.- El punt C.3 és la dació de compte dels canvis de portaveu dels grups 
municipals d’Esquerra, PSC i CIU. Atès que no s’havia pres..., no s’havien fet tots els 
canvis, en aquests moments els portaveus dels grups municipals passen a ser pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Albert Gil Gutiérrez; per part 
del Grup Municipal del PSC, el senyor Francisco Garcia Lorenzana; i per part del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, la senyora Marta Pujol Armengol.

C.4 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- El punt C.4 són resolucions d’Alcaldia. Tenen vostès la relació. Hi ha una 
qüestió que me’n vaig adonar, diguem-ne, un ocellet m’ho ha fet veure, hi havia també 
una resolució, la 561, que posava “Resolució d’Alcaldia” i que, ho he pogut esbrinar 
abans, és una modificació de padró d’un ciutadà, fa referència a això. De les altres, hi 
ha alguna qüestió que vulguin..., alguna moció que vulguin comentar alguna cosa? 
Senyor Ros...

Sr. Ros.- Sí, és una qüestió genèrica, no és cap resolució concreta, dues qüestions 
genèriques. Totes les resolucions que venen de territori, en aquest moment tenen un 
títol totalment opac, una mena de sigles, TER MA, suposo que vol dir “medi ambient”, 
o TER SU, serveis urbanístics o alguna cosa així, amb la qual cosa, a partir del títol és 
impossible saber el contingut. Per tant, quan no es disposa de temps costa molt saber 
quina resolució anem a buscar, quina pot ser interessant, quina no. Amb aquestes 
sigles, a partir del llistat, és impossible esbrinar què signifiquen aquestes resolucions.

I després, no he sabut veure la resolució que ens va comentar en comissió informativa 
referent a les OPES del punt B.3 conforme havia demanat el funcionari que s’havia 
negat a conformar les factures elèctriques i energia i aigua de l’any 2017. Ens va 
comentar que se l’havia obligat per resolució de l’Alcaldia. No l’he sabut veure. Poder 
no està en aquesta relació...

Sr. Alcalde.- La primera és..., de les dues que es van fer, una va ser l’any passat

Sr. Ros.- Una va ser l’any passat.

Sr. Alcalde.- Una va ser l’any passat. I l’altra és possible que estigui en l’anterior, 
però, en tot cas, el que faré és recuperar-les i fer-li arribar. O dir-li quines són o ja li 
farem arribar. Però millor fer-li arribar, eh?

Sr. Ros.- Si me les fa arribar... Perfecte.

Sr. Alcalde.- D’acord?
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(Veus de fons.)

Ah, de territori, et referies. Sí, sí, perdó. Sobre el tema de...

Sr. Garcia.- Sí, li haig de donar la raó perquè jo també a vegades no sé exactament 
de què va la documentació. És una nova nomenclatura que s’està utilitzant que s’està 
utilitzant més científica/administrativa. De totes maneres, el que sí que em 
comprometo és a fer-los arribar a tots els regidors un nomenclàtor amb què 
signifiquen cada una d’aquestes sigles. Ho estem..., ho hem implantat a l’Àrea de 
Territori juntament en col·laboració amb Secretaria precisament per evitar que 
anteriorment cada document portava una miqueta el seu nom i era del seu pare i de la 
seva mare, i d’aquesta manera estan tots una miqueta més estructurats, però és cert 
que fa falta tenir al costat, si no ho domines molt, una relació de què signifiquen 
aquestes sigles. La recuperaré i enviaré una còpia per e-mail a tots els regidors perquè 
no tinguin aquestes dificultats.

Sr. Alcalde.- En tot cas, el que intentarem és veure si podem reforçar, perquè amb 
una lectura fàcil puguis saber de que s’està parlant. Entenc també el que...

Sr. Ros.- Que hi hagi el títol, o sigui, no només les sigles, que la sistematització ens 
sembla bé.

Sr. Alcalde.- Sí, sí.

Sr. Ros.- I es pot arribar a deduir TER, territori, MA, medi ambient, es pot arribar a 
deduir, però que hi hagi el títol i se sàpiga de quin tema va.

Sr. Alcalde.- No, no, vull dir que...

Sr. Ros.- Més que res per transparència.

Sr. Alcalde.- Completament d’acord.

C.5 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Bé, passem al punt C-5, que són informes d’Alcaldia. Aquí comentar 
vàries coses, que han tingut lloc en aquest període. Bé, hi ha hagut, diguem-ne, el 
final de curs de totes les escoles i tot aquest procés d’acabament de curs, en què totes 
les escoles han fet les seves celebracions i també els clubs esportius han fet tots els 
tancaments.

Comentar aquí que hi ha hagut per part de la Federació Catalana de Handbol un 
reconeixement a l’Ajuntament de la Roca pels seixanta-cinc anys de suport que 
l’Ajuntament de la Roca ha donat al handbol en general i, en especial, al Balonmano la 
Roca. En la festa de handbol d’aquest any que es va celebrar a Agramunt, doncs ens 
van convidar a anar-hi i vam tenir, l’Ajuntament de la Roca, un reconeixement 
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especial. També en el sopar del handbol, el Balonmano la Roca també va tenir aquest 
reconeixement.

Després, ja més proper, el cap de setmana passat va tenir lloc la festa major de la 
Torreta, diguem-ne, jo crec que amb una participació prou bona, i organitzada i 
coorganitzada entre l’ajuntament i les entitats del barri de la Torreta.

Després ja cap endavant, el proper dissabte 28 de juliol hi ha la Nit de les Bruixes, 
organitzada per l’entitat Elskecorrenmolt.

També vam tenir..., és veritat, ens va visitar el bisbe de Terrassa, que és de la diòcesi, 
va venir a fer una visita a l’ajuntament.

I també hem tingut i hem fet un reconeixement a l’equip campió d’Espanya, el cadet 
femení del Balonmano la Roca que va proclamar-se campió d’Espanya a Elda. Per tant, 
també, diguem-ne, una bona notícia.

El mes d’agost tindrem, al voltant del 24 d’agost, la festa major de la Torreta... (veus 
de fons), perdó, Santa Agnès, perdó, estava ben posat, però...

I el 23 d’agost hi haurà aquí, al pavelló, la Supercopa Catalana Femenina de 
Balonmano entre la Roca i el Granollers.

Per tant, aquestes són una mica les coses que tenim, diguem-ne, com a informacions 
del... (Veus de fons.) La Festa del Comerç, sí, és veritat, que va tenir lloc fa dos..., el 
dia 7 de juliol, el dia de San Fermín també, diguem-ne, amb molta calor, però amb 
molta participació també i va acabar amb un sopar. També la coral el mateix dia va fer 
un concert. El cap de setmana abans el Roc&Gospel també va celebrar el seu concert. 
Vull dir, hem tingut un final de curs, allò, intens en activitats, cosa que demostra la 
riquesa del nostre teixit associatiu i del nostre teixit cultural, esportiu i de tots nivells.

Aquesta setmana hem signat convenis amb les entitats, s’han signat els convenis amb 
les entitats culturals, esportives, socials i de salut per al desenvolupament de les 
activitats de l’any 2018.

I, en principi, crec que ara sí que no em deixo..., segur que em puc deixar alguna 
cosa, però crec que les coses més rellevants, doncs, ja les hem dit totes, d’acord?

C.6 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C.6 de precs i preguntes. Alguna qüestió per part dels 
grups municipals? Senyor Ros...

Sr. Ros.- Sí, arrel de les pluges darreres, el barri Sant Jordi està impracticable i fa uns 
tres anys teníem ja un camí de solució parlat amb la Direcció General d’Urbanisme per 
desfer aquesta unitat d’actuació i poder convertir aquest sector en sòl urbà directe i 
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que es pogués afrontar la urbanització del sector d’una manera més natural amb els 
veïns i buscant ajudes per poder sufragar l’elevat cost que significa aquesta 
urbanització de baixa densitat. Com està aquest tema després d’aquests tres anys que 
no se sap res més? I també si es farà alguna cosa per arranjar els carrers en l’estat 
que han quedat, bastant lamentable.

I després l’altra pregunta és: històricament, des que es va urbanitzar el barri Sant 
Jordi, on visc jo..., ai, Sant Jordi, perdó, Reixac, on visc jo, les moreres tenen el mal 
costum de caure les branques cap avall i fa un mes que no es pot transitar per les 
voreres. No sé per què no es tallen aquestes branques com s’ha fet altres anys. Molts 
veïns les han tallat, alguns les han arrencat i llavors la situació és bastant lamentable. 
S’actuarà?

Sr. Alcalde.- Senyora Marta Pujol

Sra. Pujol.- Sí, ja ho vaig comentar el dia de la comissió informativa, que hi ha hagut 
un arranjament de la pista que puja des de Can Planes fins a dalt a Sant Bartomeu i 
vaig comentar a veure si en sabíeu alguna cosa. I a més a més, afegir que hi han 
bastants arbres caiguts. Avui n’hi ha un que no deixa..., o sigui, al mig de la pista, que 
no deixa passar els cotxes, un arbre gran, just una mica abans de la cruïlla que aniries 
cap a la carretera d’Òrrius, hi ha el pi aquell que posa un cinc, doncs res, tres-cents 
metres més endavant, ahir dimarts no hi era, aquest arbre, i avui sí que hi és, ha 
caigut un arbre. Jo penso que igual amb el moviment de terres s’han demanat algunes 
arrels, hi ha molt arbre sec i potser també arrel de la pluja de..., no, de dilluns no, 
perquè dimarts no hi era l’arbre, o sigui que va caure ahir segur. Però hi ha molts 
arbre caiguts, també. Només era per saber si s’havia fet la consulta sobre 
l’arranjament.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Del tema de la poda d’arbres...

Sr. Gil.- S’està duent a terme a diferents zones la poda de les parts baixes dels 
arbres. Altres anys es podava tot l’arbre i tampoc tenia massa sentit. Aprofitant que és 
quan estan més grans i aporten ombra, que és el sentit que tenen aquest tipus 
d’arbres, s’ha fet i s’està duent a terme com s’ha fet tots els anys per part dels 
companys de la brigada de la Fundació Privada Vallès Oriental.

Bastant zona propera i zona d’influència al barri que viu vostè ho està fent la 
intervenció, aquests nois, no sé si en el seu sector no hem passat o han sigut els veïns 
que han arrencat de manera lamentable, com diu vostè, les branques. Consultarem el 
seu barri i la resta de situacions lamentables, com vostè diu, de tot el municipi.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Pel que fa al tema del barri Sant Jordi, hem iniciat el procediment de 
contractació per a la redacció de la modificació del pla general, que abasta aquesta, la 
UA20 també i el tema de l’escorxador, separar-lo del pla de la Molinada per poder 
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executar... Per tant, si no passa res, esperem aquest mes de setembre, al llarg del 
mes de setembre, ja tenir la contractació i iniciar tots els treballs de la modificació 
puntual del pla general.

I amb el tema de les pluges de barri Sant Jordi, sí que és cert, periòdicament anem 
passant i, en tot cas, mirarem de fer un reforç per solucionar aquest tema.

(Veus de fons.)

Ens complica una mica tota la nova llei de contractació, ens dificulta una mica el tema 
dels menors, dels contractes menors, perquè ara, diguem-ne, una nova contractació és 
una mica més complicat, però en tot cas mirarem de trobar una solució.

Pel que fa a la pista que comentava de Can Planes, el Parc Serralada Litoral ha fet una 
reparació de dues pistes al municipi de la Roca, avui hem tingut consell plenari i ens ho 
han estat explicant, ja havíem trucat i havíem preguntat i ens ho havien dit, però s’han 
fet dues pistes, una és aquesta, la de Can Planes, i una altra és la pista que va de Sant 
Carles fins a Parpers, fins al coll de Parpers, que s’ha fet una... Teòricament ells també 
la tenien marcada com a arranjament, potser en aquesta la intervenció ha hagut de 
ser menys intensa, però també..., vull dir que..., però aquest arranjament és fruit 
d’aquestes feines de manteniment de les principals vies que fa el Consorci del Parc 
Serralada Litoral.

I el tema de l’arbre caigut aquest, doncs bé, en tot cas ho anotem per mirar-ho i..., 
com vostè corre per la muntanya, doncs està bé, perquè aquestes coses va bé 
comentar-les, sempre ens ajuden a..., no sempre tothom va pels mateixos llocs. I ja 
està.

Molt bé, doncs moltes gràcies.

Sr. Ros.- Ens podrà facilitar els expedients de contractació d’aquests instruments de 
planejament? La modificació del pla general al barri Sant Jordi? Els expedients de 
contractació.

Sr. Alcalde.- Quan estiguin realitzats, si estem iniciant...

Sr. Ros.- No s’ha adjudicat encara?

Sr. Alcalde.- No, no s’ha adjudicat, encara, no, no. És a dir, quan estigui adjudicat, 
els facilitarem tot l’expedient.

Sr. Ros.- Perfecte.

Sr. Alcalde.- Val? D’acord? Doncs..., a part, independentment que els ho facilitem, 
com que ho anem penjant també amb les resolucions que es van penjant al pydio, allà 
també estaran, però en tot cas ja prenem nota de fer-los-el arribar.
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Amb el punt C.6 arribem al final del ple, quan són les 21.02, aixequem la sessió 
plenària.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 
hores i 2 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Carles Fernández Pérez Antoni Peralta Garcerá
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