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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 28 DE 
NOVEMBRE DE 2019 NÚM. 14/2019

ASSISTENTS:

Alcalde:    Il·lm. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC-AM
Regidors:   

Sra. Yolanda Guarinos i Micó del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Ainoa Herrera Sanabria del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de JUNTS
Sr. Daniel Valls i Alsina del grup municipal de JUNTS
Sra. Laura Álvarez i Estapé del grup municipal de JUNTS
Sr. Jordi Bacardit i Martínez del grup municipal de JUNTS
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas del grup municipal de JUNTS                
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC-CP

 Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC-CP
Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente del grup municipal PSC-CP               
Sra. Anna Raymí i Marata del grup municipal de CS
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal LREC-ECG

A la Roca del Vallès, essent les 20.03 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, Albert Gil 
Gutiérrezi l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, 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, amb l’absència excusada del regidor Carlos 
Marín Espejo del grup municipal de CS, 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 26 de 
setembre de 2019 i de les sessions extraordinàries  de 10 d’octubre de 2019, de 21 
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d’octubre i de 21 de novembre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent de 17 
d’octubre,.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener 2019

B.2- Aprovació de l’autorització de compatibilitat a un funcionari de dues activitats en 
l’àmbit privat

B.3- Aprovació de la modificació del pacte de condicions i del conveni col·lectiu del 
personal al servei de l’Ajuntament de la Roca del Vallès  

B.4- Modificació del contracte per a la prestació del servei de millora, manteniment i 
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.5- Aprovació de l’adhesió al document “Acompanyament en la millora de la intervenció 
en matèria d’infància i adolescència en risc” del Consell Comarcal del Vallès Oriental

B.6-Aprovació i adhesió del document “Guia Comarcal per fer front als maltractaments de 
les persones grans” elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

B.7-Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament dels premis als/ a les millors 
esportistes de la Roca del Vallès

Mocions

B.8- Moció del grup Municipal de Ciutadans referent a la mobilitat sostenible mitjançant la 
dotació de les infraestructures necessàries per incentivar l'ús de vehicles elèctrics i 
híbrids.

B.9- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció de menors del 
desenvolupament de trastorns per consum d'alcohol i altres substàncies, especialment en 
festa major.

C) Control Gestió municipal
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C-1 Dació de compte de l’informe del Període Mig de Pagament i Morositat –Període 
2019-3T

C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/04

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/05

C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-7 Informacions d’Alcaldia

C-8  Precs i preguntes

DESEVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA:

Sr. Alcalde.- De fet, estan en un espai públic i per tant, és com si vostès ens fan unes 
fotografies a nosaltres, sí, sí, és un espai públic, és un acte públic, és un lloc obert, i per 
tant, en tot cas, si la regidora té a bé no fer-la, o no penjar cap foto, no passa res, però vull 
dir, que en un acte així, és, bé, és com si ara l’estès gravant la televisió, per tant, la llei de 
protecció de dades és amb la intimitat de les persones, etc., però de tota manera, aquí la, 
doncs ja està. Començarem com en cada Ple fent el minut de silenci contra tot tipus de 
violència, i abans de tot, el senyor Carlos Marín ens diu que per motius personal no podrà 
assistir en el plenari, doncs comencem si us plau.
Gràcies.

A) Assumptes de tràmit 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 26 de 
setembre de 2019 i de les sessions extraordinàries  de 10 d’octubre de 2019, de 21 
d’octubre i de 21 de novembre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent de 17 
d’octubre.

Sr. Alcalde.- Comencem el plenari quan són les 20 hores i 5 minuts, amb l’aprovació de 
l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 26 de setembre i de les 
sessions extraordinàries del dia 10 d’octubre, de 21 d’octubre i de 21 de novembre i de la 
sessió extraordinària i urgent de 17 d’octubre. No sé si algú té algun comentari amb 
alguna de les. Si.
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Sr. Lorenzana.- No és, senyor Alcalde, no, simplement és un detall, es que es revisi la 
llista dels assistents a la sessió plenària extraordinària i urgent del 17 d’octubre, perquè 
per exemple, hi figurem com assistents els regidors del PSC que no vam assistir en 
aquella sessió, no sé si la resta de llista està bé, però que com a mínim que això es 
rectifiqui.

Sr. Alcalde.- D’acord, senyor Secretari?

Sr. Secretari.- Sí, es correcte, no van assistir el Partit Socialista ni tampoc els de 
ciutadans... Ni de la Roca en Comú, tant sols van assistir els regidors d’Esquerra i de 
Junts per La Roca.

Sr. Alcalde.- Gràcies senyor Lorenzana, així ho farem. Eh, passem a votació, les passem 
per votació per separat, senyor Secretari?, doncs passaríem a votació la del 26 de 
setembre.

Votacions:
S’aprova per unanimitat.

La del 10 d’octubre?

Votacions:
S’aprova per unanimitat

La del mmm, la del 21 d’octubre eh?
No, hi ha 10 d’octubre, 21 d’octubre, no, no, posa 21 d’octubre i 21 de novembre. Sí, sí, 
21 d’octubre, 21 de novem... Perdó, passem a votar la del 21 d’octubre, comencem. 

Votacions:
S’aprova per unanimitat

La del 21 de novembre? 

Votacions:
S’aprova per unanimitat

I la del 17 d’octubre, ai!, 17 de novembre, però en el full posa octubre.

Votacions: 
S’aprova per 11 vots favorables i 5 abstencions. 

Ara passaríem a l’àrea de dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener 2019

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Confeccionat el resum numèric, a data 1 de gener del 2019, dels habitants 
empadronats en el municipi. 
Vist l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
Vist l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel 
Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Vista la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de 
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local per la 
qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del 
Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials 
de població. 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
acords següents: 

PRIMER.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d´habitants del municipi de 
la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2019, amb un total de 10.650 persones, 
segons el resum que s’expressa a continuació:

NOMBRE D´HABITANTS -  1 de gener de 2019

Homes ……… 5.320
Dones ……… 5.330

       Total ......... 10.650 habitants

       
SEGON.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1 de 
gener de 2019, d’acord amb el procediment degudament establert a l’efecte. 

Deliberacions: 
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Sr. Alcalde.- El B1 és l’aprovació de la xifra de població a data 1 de gener 2019, en aquí, 
doncs, tenim la població, som 10.550 habitants, 5.320 homes, 5.330 dones, això és a dia 
1 de gener de 2019, amb les baixes pertinents que hi han hagut, a dia d’avui estaríem per 
sobre d’aquesta xifra, estaríem ja passant dels 10.720, persones, de la demografia dels 
darrers anys, doncs, ha anat, respecte la del any anterior s’han perdut en principi 16 veïns 
o veïnes, que ja els hi dic, en aquest cas, en aquest moment està superat aquesta xifra. 
No sé si volen comentar alguna cosa d’aquestes xifres?

Doncs passaríem a votació.

Votacions:

Aprovat per unanimitat

B.2- Aprovació de l’autorització de compatibilitat a un funcionari de dues activitats 
en l’àmbit privat

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Atès que en data 21 d’octubre de 2019, el senyor Eugeni Sànchez Graner, 
funcionari que actualment ocupa el lloc de treball de tècnic d’administració general 
en règim de comissió de serveis a l’Ajuntament, presentà una sol·licitud en què 
demana que se li atorgui la compatibilitat per exercir, fora del seu horari laboral, 
una activitat professional de caràcter privat consistent en l’assessorament jurídic 
(advocat) i una altra com a professor de ball, fora de la seva jornada laboral i amb 
una dedicació per a totes dues activitats que no excedeix les 17,75 hores 
setmanals. 

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació municipal, de data 13 de 
novembre de 2019.

Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Vist l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, posat en relació amb l’article 
22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
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servei de l’Administració de la Generalitat, i 344 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

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

PRIMER.- Autoritzar al senyor Eugeni Sànchez Graner, funcionari que actualment 
ocupa el lloc de treball de tècnic d’administració general en règim de comissió de 
serveis a l’Ajuntament, la compatibilitat per a poder exercir l’activitat professional 
una activitat professional de caràcter privat consistent en l’assessorament jurídic 
(advocat) i una altra com a professor de ball, fora de la seva jornada laboral i amb 
una dedicació per a totes dues activitats que no excedeix les 17,75 hores 
setmanals, d’acord amb les següents estipulacions:

- L’activitat privada no es pot relacionar amb les activitats que dugui a terme 
l’Àrea o servei on presti els seus serveis aquest funcionari. En tot cas, 
l’exercici de l’activitat o professió privada no podrà impedir el compliment 
dels seus deures com a funcionari de la Corporació, ja sigui per la manca 
presència física o per qualsevol altre circumstància, ni tampoc implicar 
entrar en coalició amb  interessos contraris a la Corporació de la que 
depèn. S’exceptua d’aquesta prohibició les activitats particulars que 
s’exerceixin en virtut d’un dret legalment reconegut i que realitzi per a sí el 
funcionari. La incidència d’aquest límit en qualsevol de les activitats 
privades que el funcionari vol desenvolupar és important, atès que mai es 
pot entendre autoritzada al compatibilitat per a una activitat d’advocat que 
tingui qualsevol tipus de relació amb les activitats jurídiques que està 
desenvolupant a l’Ajuntament (referents a urbanisme i contractació 
administrativa) 

- No poden ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que hagin 
de prestar-se a persones a les qui s’hagi d’atendre en l’exercici del càrrec 
públic.

- No es pot autoritzar l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’entitats i de particulars, en els assumptes en que intervingui o hagi 
intervingut en els dos últims anys o en el que hagi d’intervenir per raó del 
lloc públic.

- En cap cas la suma de les jornades de l’activitat principal i totes dues 
activitats privades privada podrà superar la meitat de la jornada ordinària 
de l’Administració.
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- L’autorització de compatibilitat no pot modificar la jornada de treball ni 
l’horari de l’interessat, de forma que la compatibilitat resta condicionada a 
l’estricte compliment de la jornada i horari en el lloc de treball públic.

- L’autorització quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic o de modificació de les condicions  del lloc de treball. 
Així mateix, l’autorització de l’exercici de la professió d’advocat  no pot 
abastar la de la direcció de la defensa en els processos judicials si implica 
en el sentit que impliqui l’assistència a judicis en les hores de feina pròpies 
de la funció pública.

- No és en cap cas objecte d’autorització l'exercici de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb 
participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica 
d'aquelles, ni tampoc la participació superior al 10% del capital de les 
empreses o societats a què s’ha fet esment. Tampoc no es podran realitzar 
activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de 
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.

SEGON.- Notificar aquest Acord a la interessada i als Recursos Humans de 
l’Ajuntament.

TERCER.- Inscriure aquest Acord en el corresponent Registre de Personal.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació de l’autorització de compatibilitat a un 
funcionari públic de dues activitats en l’àmbit privat, doncs, tenim un funcionari que ens ha 
demanat poder exercir com advocat fora de l’horari de feina i també com a professor de 
ball, en principi, les dues activitats són compatibles amb la possibilitat de demanar la 
segona activitat d’aquest tipus i us proposem que se li aprovi i que se li autoritzi. Alguna? 
Cap?, doncs passem a votació?

Votacions:

Aprovat per unanimitat
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B.3- Aprovació de la modificació del pacte de condicions i del conveni col·lectiu del 
personal al servei de l’Ajuntament de la Roca del Vallès  

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

En data 15 de maig de 2019, els representants del govern municipal i els membres 
del comitè unitari de treballadors de l’Ajuntament (CUT) van acordar, entre d’altres, 
la modificació de l’article 7 del pacte de condicions dels funcionaris i del conveni 
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament i van signar el document 
corresponent. 

Concretament, el redactat de l’article 7 abans de la modificació acordada era el 
següent:

“A l'empara de la Llei 9/87 de 12 de juny d’òrgans de Representació, modificada 
per la llei 7/1990 de 19 de juliol, es constituirà i es reunirà, com a mínim, una 
vegada a I' any. igualment, tindran lloc reunions de la Mesa per decisió de la 
Corporació o per acord entre aquesta i els delegats de personal.
Serà competència d'aquesta mesa, rebre informació de:

a) Actualització de la plantilla (classificació, nombre de llocs).
b) El pla anual de provisió i/o promoció dels llocs vacants o de nova creació 
i els sistemes de selecció.
c) L'oferta d'ocupació pública de l'any entrant.
d) El disseny i l'aprovació de Plans de formació.
.e) Les retribucions bàsiques i complementàries que s'hagin d'aplicar a 
cada lloc de treball.
f) La modificació parcial o total de la Relació de Llocs de Treball després de 
Ia seva aprovació inicial, o al començament de qualsevol de les 
circumstàncies previstes entorn als plans d'ocupació en l'Administració.
g) L'establiment de la jornada laboral i de l'horari de treball, el règim del 
gaudiment de permisos, les vacances i les llicencies en allò que no estigui 
previst en aquest Acord.
h) Els reglaments de prestació de serveis, etc.
i) Les matèries d'índole econòmica, de prestació de serveis, sindical, 
assistència i, en general, totes aquelles que afectin les condicions de treball 
i l'àmbit de relacions del personal i les seves organitzacions sindicals amb 
la Corporació..
j) Bases i convocatòries de selecció i contractació del personal.
k) Bases i convocatòries de promoció i de cursos de formaci6 professionals.
I) Bases i convocatòries de provisió de llocs.
m) Serveis mínims en situació de vaga.”
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El redactat modificat que es va acordar és el següent:

“A l'empara de la Llei 9/87 de 12 de juny d’òrgans de Representació, modificada 
per la llei 7/1990 de 19 de juliol, per la llei 18/1994, de 30 de juny, i per la llei 
21/2006, de 20 de juny, es constituirà i es reunirà la mesa de negociació, com a 
mínim, dotze vegades a l’any, definides com a reunions de mesa de 
negociació ordinàries. 

S’estableix que les dates de celebració de les meses de negociació ordinàries són 
les dates següents:

 15 de gener
 1 de febrer
 1 de març
 1 d’abril
 2 de maig
 1 de juny
 15 de juny
 18 de setembre
 1 d’octubre
 2 de novembre
 1 de desembre
 15 de desembre

En el cas que algun dels dies en els que estigui establert que se celebrarà una 
reunió de mesa de negociació ordinària sigui no laborable, o sigui un dia de vaga 
que pugui afectar als treballadors de l’ajuntament de la Roca del Vallès, se 
celebrarà aquella reunió de mesa de negociació el primer dia que sigui possible 
amb posterioritat a la data fixada.

Per acord entre les parts es podrà modificar de manera puntual el dia de la reunió 
d’un mesa de negociació ordinària.

Per les reunions ordinàries de meses de negociació es fixa una durada mínima 
d’una hora i una durada màxima d’1,5 hores.

Es faran tantes meses de negociació de caràcter extraordinari com s’acordin entre 
ambdues parts. Aquestes meses extraordinàries no necessiten tenir una durada 
mínima, però sí que es fixa la durada màxima en 1,5 hores.

Serà competència d’aquesta mesa, rebre informació de:

a) Actualització de la plantilla (classificació, nombre de llocs).
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b) El pla anual de provisió i/o promoció dels llocs vacants o de nova creació 
i els sistemes de selecció.
c) L'oferta d'ocupació pública de l'any entrant.
d) El disseny i l'aprovació de Plans de formació.
.e) Les retribucions bàsiques i complementàries que s'hagin d'aplicar a 
cada lloc de treball.
f) La modificació parcial o total de la Relació de Llocs de Treball després de 
la seva aprovació inicial, o al començament de qualsevol de les 
circumstàncies previstes entorn als plans d'ocupació en l'Administració.
g) L'establiment de la jornada laboral i de l'horari de treball, el règim del 
gaudiment de permisos, les vacances i les llicencies en allò que no estigui 
previst en aquest Acord.
h) Els reglaments de prestació de serveis, etc.
i) Les matèries d'índole econòmica, de prestació de serveis, sindical, 
assistència i, en general, totes aquelles que afectin les condicions de treball 
i l'àmbit de relacions del personal i les seves organitzacions sindicals amb 
la Corporació.
j) Bases i convocatòries de selecció i contractació del personal.
k) Bases i convocatòries de promoció i de cursos de formaci6 professionals.
I) Bases i convocatòries de provisió de llocs.
m) Serveis mínims en situaci6 de vaga.”

També s’establia que des de la data de signatura de l’acord, 15 de maig de 2019, 
es compliria les condicions de periodicitat de les reunions de la mesa de 
negociació en els termes descrits a l’acord. 

Pel que fa a la competència per a aprovar la modificació del Pacte de funcionaris/ 
Conveni de treballadors, aquesta correspon a al Ple de l’ajuntament d’acord amb 
l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les bases del règim 
local (LBRL), que disposa el següent: 
“2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
(...)

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de 
trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias 
fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal 
eventual.”

D’acord amb l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals correspon a les comissions informatives la funció d'estudi, informe o 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la 
Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, 
excepte quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents.
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En aplicació de l’article 38.3 del TREBEP, ens trobem davant d’uns acords que 
versen sobre matèries que es corresponen estrictament amb l’àmbit competencial 
dels òrgans de govern de les administracions públiques i que requereixen per la 
seva validesa i eficàcia l’aprovació expressa i formal per part de dits òrgans. Un 
cop produïda l’aprovació per l’òrgan competent, aquests acords seran directament 
aplicables al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació. 

En conseqüència, una vegada produïda la seva aprovació pel Ple, els acords 
objecte d’aquesta proposta tindran plena eficàcia i entraran en vigor.

Una vegada aprovada la modificació pel Ple, aquesta ha de presentar-se davant 
l'Autoritat laboral competent, únicament als efectes del seu registre, dins del 
termini de quinze dies des de la seva signatura.

Així mateix, en el termini màxim de vint dies des de la presentació del Conveni en 
el Registre, es disposarà per l'Autoritat laboral la seva publicació obligatòria i 
gratuïta en el Butlletí Oficial de la Província, seguint el que es disposa en l'article 
38.6 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per 
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

En vista de les anteriors consideracions, es proposa a la Comissió Informativa 
dictamini favorablement el sotmetiment dels següents acords a la consideració del 
Ple per a la seva aprovació: 

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

PRIMER. Aprovar l'Acord de la mesa de negociació, segons el document signat en 
data de 15 de maig de 2019, que recull la modificació del redactat de l’article 7 del 
Pacte de Condicions dels funcionaris i del Conveni Col·lectiu dels treballadors de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, segons el que s’ha establert en la part 
expositiva d’aquest acord, restant el seu redactat de la següent forma:

“A l'empara de la Llei 9/87 de 12 de juny d’òrgans de Representació, modificada 
per la llei 7/1990 de 19 de juliol, per la llei 18/1994, de 30 de juny, i per la llei 
21/2006, de 20 de juny, es constituirà i es reunirà la mesa de negociació, com a 
mínim, dotze vegades a l’any, definides com a reunions de mesa de 
negociació ordinàries. 

S’estableix que les dates de celebració de les meses de negociació ordinàries són 
les dates següents:

o 15 de gener
o 1 de febrer

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 81a62a844f7843a1ba7f07fc5761f1d4001 Data document: 04/12/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/02/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 10/02/2020 SECRETARI

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


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

13

o 1 de març
o 1 d’abril
o 2 de maig
o 1 de juny
o 15 de juny
o 18 de setembre
o 1 d’octubre
o 2 de novembre
o 1 de desembre
o 15 de desembre

En el cas que algun dels dies en els que estigui establert que se celebrarà una 
reunió de mesa de negociació ordinària sigui no laborable, o sigui un dia de vaga 
que pugui afectar als treballadors de l’ajuntament de la Roca del Vallès, se 
celebrarà aquella reunió de mesa de negociació el primer dia que sigui possible 
amb posterioritat a la data fixada.

Per acord entre les parts es podrà modificar de manera puntual el dia de la reunió 
d’un mesa de negociació ordinària.

Per les reunions ordinàries de meses de negociació es fixa una durada mínima 
d’una hora i una durada màxima d’1,5 hores.

Es faran tantes meses de negociació de caràcter extraordinari com s’acordin entre 
ambdues parts. Aquestes meses extraordinàries no necessiten tenir una durada 
mínima, però sí que es fixa la durada màxima en 1,5 hores.

Serà competència d’aquesta mesa, rebre informació de:

a) Actualització de la plantilla (classificació, nombre de llocs).
b) El pla anual de provisió i/o promoció dels llocs vacants o de nova creació 
i els sistemes de selecció.
c) L'oferta d'ocupació pública de l'any entrant.
d) El disseny i l'aprovació de Plans de formació.
.e) Les retribucions bàsiques i complementàries que s'hagin d'aplicar a 
cada lloc de treball.
f) La modificació parcial o total de la Relació de Llocs de Treball després de 
la seva aprovació inicial, o al començament de qualsevol de les 
circumstàncies previstes entorn als plans d'ocupació en l'Administració.
g) L'establiment de la jornada laboral i de l'horari de treball, el règim del 
gaudiment de
permisos, les vacances i les llicencies en allò que no estigui previst en 
aquest Acord.
h) Els reglaments de prestació de serveis, etc.
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i) Les matèries d'índole econòmica, de prestació de serveis, sindical, 
assistència i, en general, totes aquelles que afectin les condicions de treball 
i l'àmbit de relacions del personal i les seves organitzacions sindicals amb 
la Corporació.
j) Bases i convocatòries de selecció i contractació del personal.
k) Bases i convocatòries de promoció i de cursos de formaci6 professionals.
I) Bases i convocatòries de provisió de llocs.
m) Serveis mínims en situaci6 de vaga.”

SEGON. Comunicar l'Acord del Ple a totes dues parts que formen part de la mesa 
de negociació  amb indicació dels recursos que s'estimin pertinents. 

TERCER. Presentar la modificació de l’article 7 del pacte de condicions dels 
funcionaris  i del conveni col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès aquest davant l'Autoritat laboral competent, a l'efecte de Registre i perquè 
ordeni la seva publicació obligatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- L’aprovació de l’autorització de compatibilitat, és aquesta, la modificació del 
pacte de condicions del conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament. Val, doncs, en 
aquest cas, són les condicions que s’havien pactat amb el Comitè Unitari dels 
Treballadors, del tema dels festius d’aquest any, i per tant, doncs, en aquí, hi havia els 
festius que es regularan com a de prioritaris seran el 15 de gener, l’1 de febrer, l’1 de 
març, aquestes són les meses de negociació, farem, s’estableixen les reunions l’1 de 
febrer, l’1 de març, l’1 d’abril, el 2 de maig, l’1 de juny, el 15 de juny, el 18 de setembre, l’1 
d’octubre, el 2 de novembre, l’1 de desembre i el 15 de desembre, aquestes són les 
meses de negociació que s’han de fer amb el Comitè Unitari de Treballadors, i per tant, 
doncs, portem a aprovació aquesta negociació i aquests... Doncs passem a votació. 

Votacions:

Aprovat per unanimitat

B.4- Modificació del contracte per a la prestació del servei de millora, manteniment i 
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 
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RELACIÓ DE FETS

1. El 18 de maig de 2015, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant 
l’Ajuntament, i Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, varen formalitzar el 
contracte per a la prestació del servei de millora, manteniment i conservació de 
l’enllumenat públic exterior del municipi.

2. El 23 d’octubre de 2019, registre d’entrada número 9887, Serveis Integrals de 
Manteniment Rubatec, SA, va presentar els estudis econòmics-financers de la 
inversió per la renovació de l’enllumenat dels 3 camps de futbol del municipi de la 
Roca del Vallès.

3. El 25 d’octubre de 2019, el senyor Marc Gual Junqueras, enginyer tècnic 
municipal, va emetre l’informe següent:

“En Marc Gual Junqueras, enginyer tècnic municipal, en relació amb el contracte 
per a la prestació dels serveis de millora, manteniment i conservació de 
l’enllumenat públic exterior, adjudicat a l’empresa Serveis Integrals de 
Manteniment Rubatec SA, per Acord del Ple Municipal de data 26 de febrer de 
2015 , en virtut d'aquest informe, posa en coneixement de l'òrgan de contractació 
els següents

ANTECEDENTS

PRIMER. En data 18 de maig de 2015 l’Alcaldia i el sr. Francesc d’Assís Vidal de 
Llobatera Geli, en representació de Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA, 
van subscriure un Contracte de Serveis, en virtut del qual el contractista 
adjudicatari es comprometia a dur a terme els serveis de millora, manteniment i 
conservació de l’enllumenat públic exterior, amb estricta subjecció als preus, plecs 
de condicions i altres documents contractuals.

SEGON. De conformitat amb el citat contracte, el preu es va fixar a 209.342,29 
euros anuals, més 43.961,88 euros d’IVA.

El termini d'execució es va fixar per quinze anys i sis mesos.

TERCER. D’acord amb la clàusula 1ª del PCAP, que defineix i descriu les diferents 
prestacions que formen part del contracte, i en concret en relació amb la Prestació 
P5 – Inversions en estalvi energètic i/o energies renovables, l’òrgan de 
contractació pot modificar el contracte per realitzar inversions en actuacions que 
promoguin la millora de l’eficiència energètica mitjançant la incorporació d’equips i 
instal·lacions, que fomentin l’estalvi energètic, l’eficiència energètica i la utilització 
d’energies renovables.
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Aquestes instal·lacions poden ser proposades durant tot el termini del contracte 
des del seu inici, i han de ser estudiades, executades i finançades per l’adjudicatari 
amb càrrec als estalvis energètics.

La inversió realitzada pot anar a càrrec de l’estalvi energètic obtingut.

L’empresa adjudicatària ha de justificar prèviament amb un estudi econòmic-
financer la inversió a realitzar, quantificant l’estalvi obtingut i valorant el 
corresponent finançament amb imports, terminis i actualitzacions.

L’ajuntament, un cop aprovat l’estudi econòmic-financer, ha d’autoritzar la inversió 
per a les millores d’eficiència energètica i ha de donar d’alta la nova quota 
d’amortització a la partida corresponent que es compensarà en part o totalment 
amb l’estalvi econòmic per menys consum energètic obtingut. Aquestes noves 
inversions es consideren modificacions previstes.

QUART. Els camps de futbol de La Roca, La Torreta i Santa Agnès disposen 
actualment d’instal·lacions d’enllumenat exterior que posseeixen una eficiència 
energètica molt baixa comparada amb l’eficiència energètica que a data d’avui 
proporciona la tecnologia amb lluminàries tipus LED, i que pateixen avaries 
freqüents que obliguen a dur a terme actuacions de reparació i substitució.

INFORME

PRIMER. Serveis Integrals de Manteniment Rubatec SA ha lliurat a l’Ajuntament 
tres estudis econòmic-financers de la inversió per a la renovació de l’enllumenat 
dels camps de futbol de La Roca, La Torreta i Santa Agnès.

La solució proposada consisteix, en tots tres casos, en la substitució de les 
lluminàries actualment existents, amb làmpades de descàrrega, per lluminàries 
amb làmpades de LEDs. En cada cas s’estudien tres opcions, essent en tots tres 
casos més avantatjosa l’opció del fabricant Lumsport – AAALux.

Els valors teòrics obtinguts dels paràmetres lumínics resultants de l’aplicació de les 
solucions proposades són correctes.

També s’estimen correctes les quantificacions dels estalvis obtinguts, així com les 
justificacions de que les inversions s’amortitzaran teòricament dins dels períodes 
assenyalats en els estudis.

Les inversions a realitzar, interès, períodes d’amortizació, nombre de quotes 
mensuals, quotes mensuals i costos finals (amortització + finançament), són els 
següents:
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Inversió
€

Interès 
anual

%

Anys Períodes Quota 
mensual 

€

Total cost 
(am+fin) €

C.F. La 
Roca

51.081,58 3,75 10,5 126 491,06 61.874,07

C.F. La 
Torreta

65.658,93 3,75 10,5 126 631,21 79.532,88

C.F. Sta. 
Agnès

51.081,58 3,75 10,5 126 491,06 61.874,07

SEGON. Les actuacions de renovació de l’enllumenat dels camps de futbol de La 
Roca, La Torreta i Santa Agnès suposaran una millora de l’eficiència energètica 
mitjançant la incorporació d’equips i instal·lacions més eficients que els actualment 
existents, pel que a criteri del tècnic sotasignat s’ajusten a les previstes per la 
Prestació P5, i en concret P5E, de la clàusula 1ª del PCAP.

TERCER. Les actuacions de renovació de l’enllumenat dels camps de futbol de La 
Roca, La Torreta i Santa Agnès no estan explícitament previstes pel contracte per 
a la prestació dels serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat 
públic exterior, però no obstant es tracta d’actuacions que tal com s’ha dit s’ajusten 
a les previstes per la Prestació P5 de la clàusula 1ª del PCAP, essent necessària 
la modificació del contracte per tal de dur-les a terme amb ajust a aquesta 
prestació. Atès aquest fet, se sol·licita a l’òrgan de contractació que iniciï 
l’expedient de modificació del contracte.

El qual us ho comuniquem pel vostre coneixement i efectes.”

4. L’11 de novembre de 2019, el senyor Antoni López i Alonso, interventor habilitat de 
l’Ajuntament, va informar la modificació del contracte per a la prestació del servei 
de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi 
proposada per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 

5. El 19 de novembre de 2019, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de 
l’Ajuntament, va emetre un informe jurídic en relació amb la modificació del 
contracte per a la prestació del servei de millora, manteniment i conservació de 
l’enllumenat públic exterior del municipi proposada per l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 105, 106 i 108 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que fan referència a 
la possibilitat de modificar els contractes del sector públic.
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2. La clàusula 52 del Plec de clàusules administratives generals.

3. El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que regeixen el contracte per a la prestació del servei de neteja d’edificis i 
dependències municipals de la Roca del Vallès.

4. La disposició addicional 2 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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. 

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

Primer. MODIFICAR el contracte per a la prestació del servei de millora, manteniment 
i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi, formalitzat el 18 de maig de 
2015 amb Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, per tal d’incorporar 
actuacions de renovació de l’enllumenat dels camps de futbol de La Roca, La Torreta i 
Santa Agnès, d’acord amb les especificitats previstes a l’informe tècnic reproduït al fet 
tercer de la relació de fets d’aquest acord.

Segon. APROVAR els estudis econòmics-financers presentats per Serveis Integrals 
de Manteniment Rubatec, SA, el 23 d’octubre de 2019, registre d’entrada número 
9887 següents:

1. Estudi econòmic-financer de la inversió per la renovació de l’enllumenat del camp 
de futbol de la Roca Centre 

2. Estudi econòmic-financer de la inversió per la renovació de l’enllumenat del camp 
de futbol de Santa Agnès de Malanyanes 

3. Estudi econòmic-financer de la inversió per la renovació de l’enllumenat del camp 
de futbol de la Torreta

Tercer. APROVAR a l’empara dels preceptes regulats a la clàusula 1a., s’estableix que 
la Prestació P5 – Inversions en estalvi energètic i/o energies renovables, del Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del servei de millora, 
de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca 
del Vallès, en relació a la proposta de modificació 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, formalitzat en data 18/05/2015, entre l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès i la mercantil Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA., amb CIF 
número A60744216, els següents quadres d’amortització:
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QUADRE AMORTITZACIÓ DE LA INVERSIÓ PER LA 
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL DE LA 
ROCA CENTRE 

 

Inversió: 51.080,58 € Anys: 10,50
Interés: 3,75% Nº periodes 126,0

s/mètode francès     

Quota mensual 
promig 491,06 €

Total amort + fin 61.874,07 €

 totals anual
Interessos 10.793,50 € 1.027,95 €

Mes Amortizacío Interessos Quota Saldo

0    51.080,58 
€

1 331,44 € 159,63 € 491,06 € 50.749,14 
€

2 332,47 € 158,59 € 491,06 € 50.416,67 
€

3 333,51 € 157,55 € 491,06 € 50.083,15 
€

4 334,55 € 156,51 € 491,06 € 49.748,60 
€

5 335,60 € 155,46 € 491,06 € 49.413,00 
€

6 336,65 € 154,42 € 491,06 € 49.076,35 
€

7 337,70 € 153,36 € 491,06 € 48.738,65 
€

8 338,76 € 152,31 € 491,06 € 48.399,90 
€

9 339,81 € 151,25 € 491,06 € 48.060,08 
€

10 340,88 € 150,19 € 491,06 € 47.719,21 
€

11 341,94 € 149,12 € 491,06 € 47.377,26 
€

12 343,01 € 148,05 € 491,06 € 47.034,25 
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€

13 344,08 € 146,98 € 491,06 € 46.690,17 
€

14 345,16 € 145,91 € 491,06 € 46.345,01 
€

15 346,24 € 144,83 € 491,06 € 45.998,78 
€

16 347,32 € 143,75 € 491,06 € 45.651,46 
€

17 348,40 € 142,66 € 491,06 € 45.303,06 
€

18 349,49 € 141,57 € 491,06 € 44.953,57 
€

19 350,58 € 140,48 € 491,06 € 44.602,98 
€

20 351,68 € 139,38 € 491,06 € 44.251,30 
€

21 352,78 € 138,29 € 491,06 € 43.898,52 
€

22 353,88 € 137,18 € 491,06 € 43.544,64 
€

23 354,99 € 136,08 € 491,06 € 43.189,65 
€

24 356,10 € 134,97 € 491,06 € 42.833,56 
€

25 357,21 € 133,85 € 491,06 € 42.476,35 
€

26 358,33 € 132,74 € 491,06 € 42.118,02 
€

27 359,45 € 131,62 € 491,06 € 41.758,58 
€

28 360,57 € 130,50 € 491,06 € 41.398,01 
€

29 361,70 € 129,37 € 491,06 € 41.036,31 
€

30 362,83 € 128,24 € 491,06 € 40.673,49 
€

31 363,96 € 127,10 € 491,06 € 40.309,53 
€

32 365,10 € 125,97 € 491,06 € 39.944,43 
€

33 366,24 € 124,83 € 491,06 € 39.578,19 
€

34 367,38 € 123,68 € 491,06 € 39.210,81 
€
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35 368,53 € 122,53 € 491,06 € 38.842,28 
€

36 369,68 € 121,38 € 491,06 € 38.472,60 
€

37 370,84 € 120,23 € 491,06 € 38.101,76 
€

38 372,00 € 119,07 € 491,06 € 37.729,77 
€

39 373,16 € 117,91 € 491,06 € 37.356,61 
€

40 374,32 € 116,74 € 491,06 € 36.982,28 
€

41 375,49 € 115,57 € 491,06 € 36.606,79 
€

42 376,67 € 114,40 € 491,06 € 36.230,12 
€

43 377,84 € 113,22 € 491,06 € 35.852,28 
€

44 379,03 € 112,04 € 491,06 € 35.473,25 
€

45 380,21 € 110,85 € 491,06 € 35.093,04 
€

46 381,40 € 109,67 € 491,06 € 34.711,64 
€

47 382,59 € 108,47 € 491,06 € 34.329,05 
€

48 383,79 € 107,28 € 491,06 € 33.945,27 
€

49 384,99 € 106,08 € 491,06 € 33.560,28 
€

50 386,19 € 104,88 € 491,06 € 33.174,09 
€

51 387,40 € 103,67 € 491,06 € 32.786,70 
€

52 388,61 € 102,46 € 491,06 € 32.398,09 
€

53 389,82 € 101,24 € 491,06 € 32.008,27 
€

54 391,04 € 100,03 € 491,06 € 31.617,23 
€

55 392,26 € 98,80 € 491,06 € 31.224,97 
€

56 393,49 € 97,58 € 491,06 € 30.831,49 
€

57 394,72 € 96,35 € 491,06 € 30.436,77 
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€

58 395,95 € 95,11 € 491,06 € 30.040,82 
€

59 397,19 € 93,88 € 491,06 € 29.643,64 
€

60 398,43 € 92,64 € 491,06 € 29.245,21 
€

61 399,67 € 91,39 € 491,06 € 28.845,54 
€

62 400,92 € 90,14 € 491,06 € 28.444,61 
€

63 402,17 € 88,89 € 491,06 € 28.042,44 
€

64 403,43 € 87,63 € 491,06 € 27.639,01 
€

65 404,69 € 86,37 € 491,06 € 27.234,32 
€

66 405,96 € 85,11 € 491,06 € 26.828,36 
€

67 407,23 € 83,84 € 491,06 € 26.421,13 
€

68 408,50 € 82,57 € 491,06 € 26.012,63 
€

69 409,77 € 81,29 € 491,06 € 25.602,86 
€

70 411,06 € 80,01 € 491,06 € 25.191,81 
€

71 412,34 € 78,72 € 491,06 € 24.779,47 
€

72 413,63 € 77,44 € 491,06 € 24.365,84 
€

73 414,92 € 76,14 € 491,06 € 23.950,92 
€

74 416,22 € 74,85 € 491,06 € 23.534,70 
€

75 417,52 € 73,55 € 491,06 € 23.117,18 
€

76 418,82 € 72,24 € 491,06 € 22.698,36 
€

77 420,13 € 70,93 € 491,06 € 22.278,23 
€

78 421,44 € 69,62 € 491,06 € 21.856,78 
€

79 422,76 € 68,30 € 491,06 € 21.434,02 
€
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80 424,08 € 66,98 € 491,06 € 21.009,94 
€

81 425,41 € 65,66 € 491,06 € 20.584,53 
€

82 426,74 € 64,33 € 491,06 € 20.157,79 
€

83 428,07 € 62,99 € 491,06 € 19.729,72 
€

84 429,41 € 61,66 € 491,06 € 19.300,31 
€

85 430,75 € 60,31 € 491,06 € 18.869,56 
€

86 432,10 € 58,97 € 491,06 € 18.437,46 
€

87 433,45 € 57,62 € 491,06 € 18.004,02 
€

88 434,80 € 56,26 € 491,06 € 17.569,22 
€

89 436,16 € 54,90 € 491,06 € 17.133,06 
€

90 437,52 € 53,54 € 491,06 € 16.695,53 
€

91 438,89 € 52,17 € 491,06 € 16.256,64 
€

92 440,26 € 50,80 € 491,06 € 15.816,38 
€

93 441,64 € 49,43 € 491,06 € 15.374,74 
€

94 443,02 € 48,05 € 491,06 € 14.931,72 
€

95 444,40 € 46,66 € 491,06 € 14.487,32 
€

96 445,79 € 45,27 € 491,06 € 14.041,53 
€

97 447,18 € 43,88 € 491,06 € 13.594,35 
€

98 448,58 € 42,48 € 491,06 € 13.145,76 
€

99 449,98 € 41,08 € 491,06 € 12.695,78 
€

100 451,39 € 39,67 € 491,06 € 12.244,39 
€

101 452,80 € 38,26 € 491,06 € 11.791,59 
€

102 454,22 € 36,85 € 491,06 € 11.337,38 
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€

103 455,63 € 35,43 € 491,06 € 10.881,74 
€

104 457,06 € 34,01 € 491,06 € 10.424,68 
€

105 458,49 € 32,58 € 491,06 € 9.966,19 €
106 459,92 € 31,14 € 491,06 € 9.506,28 €
107 461,36 € 29,71 € 491,06 € 9.044,92 €
108 462,80 € 28,27 € 491,06 € 8.582,12 €
109 464,24 € 26,82 € 491,06 € 8.117,87 €
110 465,70 € 25,37 € 491,06 € 7.652,18 €
111 467,15 € 23,91 € 491,06 € 7.185,03 €
112 468,61 € 22,45 € 491,06 € 6.716,42 €
113 470,08 € 20,99 € 491,06 € 6.246,34 €
114 471,54 € 19,52 € 491,06 € 5.774,80 €
115 473,02 € 18,05 € 491,06 € 5.301,78 €
116 474,50 € 16,57 € 491,06 € 4.827,28 €
117 475,98 € 15,09 € 491,06 € 4.351,30 €
118 477,47 € 13,60 € 491,06 € 3.873,84 €
119 478,96 € 12,11 € 491,06 € 3.394,88 €
120 480,46 € 10,61 € 491,06 € 2.914,43 €
121 481,96 € 9,11 € 491,06 € 2.432,47 €
122 483,46 € 7,60 € 491,06 € 1.949,01 €
123 484,97 € 6,09 € 491,06 € 1.464,03 €
124 486,49 € 4,58 € 491,06 € 977,54 €
125 488,01 € 3,05 € 491,06 € 489,53 €
126 489,53 € 1,53 € 491,06 € 0,00 €

TOTALS 51.080,58 € 10.793,50 
€ 61.874,07 €  

QUADRE AMORTITZACIÓ DE LA INVERSIÓ PER LA 
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL DE 
SANTA AGNÈS DE MALANYANES 

 

Inversió: 51.080,58 € Anys: 10,50
Interés: 3,75% Nº periodes 126,0

s/mètode francès     
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Quota mensual 
promig 491,06 €

Total amort + fin 61.874,07 €

 totals anual
Interessos 10.793,50 € 1.027,95 €

Mes Amortizacío Interessos Quota Saldo

0    51.080,58 
€

1 331,44 € 159,63 € 491,06 € 50.749,14 
€

2 332,47 € 158,59 € 491,06 € 50.416,67 
€

3 333,51 € 157,55 € 491,06 € 50.083,15 
€

4 334,55 € 156,51 € 491,06 € 49.748,60 
€

5 335,60 € 155,46 € 491,06 € 49.413,00 
€

6 336,65 € 154,42 € 491,06 € 49.076,35 
€

7 337,70 € 153,36 € 491,06 € 48.738,65 
€

8 338,76 € 152,31 € 491,06 € 48.399,90 
€

9 339,81 € 151,25 € 491,06 € 48.060,08 
€

10 340,88 € 150,19 € 491,06 € 47.719,21 
€

11 341,94 € 149,12 € 491,06 € 47.377,26 
€

12 343,01 € 148,05 € 491,06 € 47.034,25 
€

13 344,08 € 146,98 € 491,06 € 46.690,17 
€

14 345,16 € 145,91 € 491,06 € 46.345,01 
€

15 346,24 € 144,83 € 491,06 € 45.998,78 
€

16 347,32 € 143,75 € 491,06 € 45.651,46 
€

17 348,40 € 142,66 € 491,06 € 45.303,06 
€
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18 349,49 € 141,57 € 491,06 € 44.953,57 
€

19 350,58 € 140,48 € 491,06 € 44.602,98 
€

20 351,68 € 139,38 € 491,06 € 44.251,30 
€

21 352,78 € 138,29 € 491,06 € 43.898,52 
€

22 353,88 € 137,18 € 491,06 € 43.544,64 
€

23 354,99 € 136,08 € 491,06 € 43.189,65 
€

24 356,10 € 134,97 € 491,06 € 42.833,56 
€

25 357,21 € 133,85 € 491,06 € 42.476,35 
€

26 358,33 € 132,74 € 491,06 € 42.118,02 
€

27 359,45 € 131,62 € 491,06 € 41.758,58 
€

28 360,57 € 130,50 € 491,06 € 41.398,01 
€

29 361,70 € 129,37 € 491,06 € 41.036,31 
€

30 362,83 € 128,24 € 491,06 € 40.673,49 
€

31 363,96 € 127,10 € 491,06 € 40.309,53 
€

32 365,10 € 125,97 € 491,06 € 39.944,43 
€

33 366,24 € 124,83 € 491,06 € 39.578,19 
€

34 367,38 € 123,68 € 491,06 € 39.210,81 
€

35 368,53 € 122,53 € 491,06 € 38.842,28 
€

36 369,68 € 121,38 € 491,06 € 38.472,60 
€

37 370,84 € 120,23 € 491,06 € 38.101,76 
€

38 372,00 € 119,07 € 491,06 € 37.729,77 
€

39 373,16 € 117,91 € 491,06 € 37.356,61 
€

40 374,32 € 116,74 € 491,06 € 36.982,28 
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€

41 375,49 € 115,57 € 491,06 € 36.606,79 
€

42 376,67 € 114,40 € 491,06 € 36.230,12 
€

43 377,84 € 113,22 € 491,06 € 35.852,28 
€

44 379,03 € 112,04 € 491,06 € 35.473,25 
€

45 380,21 € 110,85 € 491,06 € 35.093,04 
€

46 381,40 € 109,67 € 491,06 € 34.711,64 
€

47 382,59 € 108,47 € 491,06 € 34.329,05 
€

48 383,79 € 107,28 € 491,06 € 33.945,27 
€

49 384,99 € 106,08 € 491,06 € 33.560,28 
€

50 386,19 € 104,88 € 491,06 € 33.174,09 
€

51 387,40 € 103,67 € 491,06 € 32.786,70 
€

52 388,61 € 102,46 € 491,06 € 32.398,09 
€

53 389,82 € 101,24 € 491,06 € 32.008,27 
€

54 391,04 € 100,03 € 491,06 € 31.617,23 
€

55 392,26 € 98,80 € 491,06 € 31.224,97 
€

56 393,49 € 97,58 € 491,06 € 30.831,49 
€

57 394,72 € 96,35 € 491,06 € 30.436,77 
€

58 395,95 € 95,11 € 491,06 € 30.040,82 
€

59 397,19 € 93,88 € 491,06 € 29.643,64 
€

60 398,43 € 92,64 € 491,06 € 29.245,21 
€

61 399,67 € 91,39 € 491,06 € 28.845,54 
€

62 400,92 € 90,14 € 491,06 € 28.444,61 
€
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63 402,17 € 88,89 € 491,06 € 28.042,44 
€

64 403,43 € 87,63 € 491,06 € 27.639,01 
€

65 404,69 € 86,37 € 491,06 € 27.234,32 
€

66 405,96 € 85,11 € 491,06 € 26.828,36 
€

67 407,23 € 83,84 € 491,06 € 26.421,13 
€

68 408,50 € 82,57 € 491,06 € 26.012,63 
€

69 409,77 € 81,29 € 491,06 € 25.602,86 
€

70 411,06 € 80,01 € 491,06 € 25.191,81 
€

71 412,34 € 78,72 € 491,06 € 24.779,47 
€

72 413,63 € 77,44 € 491,06 € 24.365,84 
€

73 414,92 € 76,14 € 491,06 € 23.950,92 
€

74 416,22 € 74,85 € 491,06 € 23.534,70 
€

75 417,52 € 73,55 € 491,06 € 23.117,18 
€

76 418,82 € 72,24 € 491,06 € 22.698,36 
€

77 420,13 € 70,93 € 491,06 € 22.278,23 
€

78 421,44 € 69,62 € 491,06 € 21.856,78 
€

79 422,76 € 68,30 € 491,06 € 21.434,02 
€

80 424,08 € 66,98 € 491,06 € 21.009,94 
€

81 425,41 € 65,66 € 491,06 € 20.584,53 
€

82 426,74 € 64,33 € 491,06 € 20.157,79 
€

83 428,07 € 62,99 € 491,06 € 19.729,72 
€

84 429,41 € 61,66 € 491,06 € 19.300,31 
€

85 430,75 € 60,31 € 491,06 € 18.869,56 
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€

86 432,10 € 58,97 € 491,06 € 18.437,46 
€

87 433,45 € 57,62 € 491,06 € 18.004,02 
€

88 434,80 € 56,26 € 491,06 € 17.569,22 
€

89 436,16 € 54,90 € 491,06 € 17.133,06 
€

90 437,52 € 53,54 € 491,06 € 16.695,53 
€

91 438,89 € 52,17 € 491,06 € 16.256,64 
€

92 440,26 € 50,80 € 491,06 € 15.816,38 
€

93 441,64 € 49,43 € 491,06 € 15.374,74 
€

94 443,02 € 48,05 € 491,06 € 14.931,72 
€

95 444,40 € 46,66 € 491,06 € 14.487,32 
€

96 445,79 € 45,27 € 491,06 € 14.041,53 
€

97 447,18 € 43,88 € 491,06 € 13.594,35 
€

98 448,58 € 42,48 € 491,06 € 13.145,76 
€

99 449,98 € 41,08 € 491,06 € 12.695,78 
€

100 451,39 € 39,67 € 491,06 € 12.244,39 
€

101 452,80 € 38,26 € 491,06 € 11.791,59 
€

102 454,22 € 36,85 € 491,06 € 11.337,38 
€

103 455,63 € 35,43 € 491,06 € 10.881,74 
€

104 457,06 € 34,01 € 491,06 € 10.424,68 
€

105 458,49 € 32,58 € 491,06 € 9.966,19 €
106 459,92 € 31,14 € 491,06 € 9.506,28 €
107 461,36 € 29,71 € 491,06 € 9.044,92 €
108 462,80 € 28,27 € 491,06 € 8.582,12 €
109 464,24 € 26,82 € 491,06 € 8.117,87 €
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110 465,70 € 25,37 € 491,06 € 7.652,18 €
111 467,15 € 23,91 € 491,06 € 7.185,03 €
112 468,61 € 22,45 € 491,06 € 6.716,42 €
113 470,08 € 20,99 € 491,06 € 6.246,34 €
114 471,54 € 19,52 € 491,06 € 5.774,80 €
115 473,02 € 18,05 € 491,06 € 5.301,78 €
116 474,50 € 16,57 € 491,06 € 4.827,28 €
117 475,98 € 15,09 € 491,06 € 4.351,30 €
118 477,47 € 13,60 € 491,06 € 3.873,84 €
119 478,96 € 12,11 € 491,06 € 3.394,88 €
120 480,46 € 10,61 € 491,06 € 2.914,43 €
121 481,96 € 9,11 € 491,06 € 2.432,47 €
122 483,46 € 7,60 € 491,06 € 1.949,01 €
123 484,97 € 6,09 € 491,06 € 1.464,03 €
124 486,49 € 4,58 € 491,06 € 977,54 €
125 488,01 € 3,05 € 491,06 € 489,53 €
126 489,53 € 1,53 € 491,06 € 0,00 €

TOTALS 51.080,58 € 10.793,50 
€ 61.874,07 €  

QUADRE AMORTITZACIÓ DE LA INVERSIÓ PER LA 
RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL DE LA 
TORRETA

 

Inversió: 65.658,93 € Anys: 10,50
Interés: 3,75% Nº periodes 126,0

s/mètode francès     

Quota mensual 
promig 631,21 €

Total amort + fin 79.532,88 €

 totals anual
Interessos 13.873,95 € 1.321,33 €

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 81a62a844f7843a1ba7f07fc5761f1d4001 Data document: 04/12/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/02/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 10/02/2020 SECRETARI

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


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

31

Mes Amortizacío Interessos Quota Saldo

0    65.658,93 
€

1 426,03 € 205,18 € 631,21 € 65.232,90 
€

2 427,36 € 203,85 € 631,21 € 64.805,54 
€

3 428,70 € 202,52 € 631,21 € 64.376,84 
€

4 430,04 € 201,18 € 631,21 € 63.946,80 
€

5 431,38 € 199,83 € 631,21 € 63.515,42 
€

6 432,73 € 198,49 € 631,21 € 63.082,70 
€

7 434,08 € 197,13 € 631,21 € 62.648,62 
€

8 435,44 € 195,78 € 631,21 € 62.213,18 
€

9 436,80 € 194,42 € 631,21 € 61.776,38 
€

10 438,16 € 193,05 € 631,21 € 61.338,22 
€

11 439,53 € 191,68 € 631,21 € 60.898,69 
€

12 440,90 € 190,31 € 631,21 € 60.457,78 
€

13 442,28 € 188,93 € 631,21 € 60.015,50 
€

14 443,66 € 187,55 € 631,21 € 59.571,84 
€

15 445,05 € 186,16 € 631,21 € 59.126,79 
€

16 446,44 € 184,77 € 631,21 € 58.680,34 
€

17 447,84 € 183,38 € 631,21 € 58.232,51 
€

18 449,24 € 181,98 € 631,21 € 57.783,27 
€

19 450,64 € 180,57 € 631,21 € 57.332,63 
€

20 452,05 € 179,16 € 631,21 € 56.880,58 
€

21 453,46 € 177,75 € 631,21 € 56.427,12 
€
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22 454,88 € 176,33 € 631,21 € 55.972,24 
€

23 456,30 € 174,91 € 631,21 € 55.515,94 
€

24 457,73 € 173,49 € 631,21 € 55.058,21 
€

25 459,16 € 172,06 € 631,21 € 54.599,06 
€

26 460,59 € 170,62 € 631,21 € 54.138,47 
€

27 462,03 € 169,18 € 631,21 € 53.676,44 
€

28 463,47 € 167,74 € 631,21 € 53.212,96 
€

29 464,92 € 166,29 € 631,21 € 52.748,04 
€

30 466,38 € 164,84 € 631,21 € 52.281,66 
€

31 467,83 € 163,38 € 631,21 € 51.813,83 
€

32 469,30 € 161,92 € 631,21 € 51.344,54 
€

33 470,76 € 160,45 € 631,21 € 50.873,77 
€

34 472,23 € 158,98 € 631,21 € 50.401,54 
€

35 473,71 € 157,50 € 631,21 € 49.927,83 
€

36 475,19 € 156,02 € 631,21 € 49.452,64 
€

37 476,67 € 154,54 € 631,21 € 48.975,97 
€

38 478,16 € 153,05 € 631,21 € 48.497,81 
€

39 479,66 € 151,56 € 631,21 € 48.018,15 
€

40 481,16 € 150,06 € 631,21 € 47.536,99 
€

41 482,66 € 148,55 € 631,21 € 47.054,33 
€

42 484,17 € 147,04 € 631,21 € 46.570,16 
€

43 485,68 € 145,53 € 631,21 € 46.084,48 
€

44 487,20 € 144,01 € 631,21 € 45.597,28 
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€

45 488,72 € 142,49 € 631,21 € 45.108,56 
€

46 490,25 € 140,96 € 631,21 € 44.618,31 
€

47 491,78 € 139,43 € 631,21 € 44.126,53 
€

48 493,32 € 137,90 € 631,21 € 43.633,21 
€

49 494,86 € 136,35 € 631,21 € 43.138,35 
€

50 496,41 € 134,81 € 631,21 € 42.641,95 
€

51 497,96 € 133,26 € 631,21 € 42.143,99 
€

52 499,51 € 131,70 € 631,21 € 41.644,48 
€

53 501,07 € 130,14 € 631,21 € 41.143,40 
€

54 502,64 € 128,57 € 631,21 € 40.640,76 
€

55 504,21 € 127,00 € 631,21 € 40.136,55 
€

56 505,79 € 125,43 € 631,21 € 39.630,76 
€

57 507,37 € 123,85 € 631,21 € 39.123,40 
€

58 508,95 € 122,26 € 631,21 € 38.614,44 
€

59 510,54 € 120,67 € 631,21 € 38.103,90 
€

60 512,14 € 119,07 € 631,21 € 37.591,76 
€

61 513,74 € 117,47 € 631,21 € 37.078,02 
€

62 515,34 € 115,87 € 631,21 € 36.562,68 
€

63 516,95 € 114,26 € 631,21 € 36.045,72 
€

64 518,57 € 112,64 € 631,21 € 35.527,15 
€

65 520,19 € 111,02 € 631,21 € 35.006,96 
€

66 521,82 € 109,40 € 631,21 € 34.485,15 
€
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67 523,45 € 107,77 € 631,21 € 33.961,70 
€

68 525,08 € 106,13 € 631,21 € 33.436,62 
€

69 526,72 € 104,49 € 631,21 € 32.909,89 
€

70 528,37 € 102,84 € 631,21 € 32.381,52 
€

71 530,02 € 101,19 € 631,21 € 31.851,50 
€

72 531,68 € 99,54 € 631,21 € 31.319,82 
€

73 533,34 € 97,87 € 631,21 € 30.786,49 
€

74 535,01 € 96,21 € 631,21 € 30.251,48 
€

75 536,68 € 94,54 € 631,21 € 29.714,80 
€

76 538,35 € 92,86 € 631,21 € 29.176,45 
€

77 540,04 € 91,18 € 631,21 € 28.636,41 
€

78 541,72 € 89,49 € 631,21 € 28.094,69 
€

79 543,42 € 87,80 € 631,21 € 27.551,27 
€

80 545,12 € 86,10 € 631,21 € 27.006,15 
€

81 546,82 € 84,39 € 631,21 € 26.459,33 
€

82 548,53 € 82,69 € 631,21 € 25.910,81 
€

83 550,24 € 80,97 € 631,21 € 25.360,56 
€

84 551,96 € 79,25 € 631,21 € 24.808,60 
€

85 553,69 € 77,53 € 631,21 € 24.254,92 
€

86 555,42 € 75,80 € 631,21 € 23.699,50 
€

87 557,15 € 74,06 € 631,21 € 23.142,35 
€

88 558,89 € 72,32 € 631,21 € 22.583,45 
€

89 560,64 € 70,57 € 631,21 € 22.022,81 

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 81a62a844f7843a1ba7f07fc5761f1d4001 Data document: 04/12/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/02/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 10/02/2020 SECRETARI

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


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

35

€

90 562,39 € 68,82 € 631,21 € 21.460,42 
€

91 564,15 € 67,06 € 631,21 € 20.896,27 
€

92 565,91 € 65,30 € 631,21 € 20.330,36 
€

93 567,68 € 63,53 € 631,21 € 19.762,68 
€

94 569,45 € 61,76 € 631,21 € 19.193,22 
€

95 571,23 € 59,98 € 631,21 € 18.621,99 
€

96 573,02 € 58,19 € 631,21 € 18.048,97 
€

97 574,81 € 56,40 € 631,21 € 17.474,16 
€

98 576,61 € 54,61 € 631,21 € 16.897,55 
€

99 578,41 € 52,80 € 631,21 € 16.319,14 
€

100 580,22 € 51,00 € 631,21 € 15.738,93 
€

101 582,03 € 49,18 € 631,21 € 15.156,90 
€

102 583,85 € 47,37 € 631,21 € 14.573,05 
€

103 585,67 € 45,54 € 631,21 € 13.987,38 
€

104 587,50 € 43,71 € 631,21 € 13.399,88 
€

105 589,34 € 41,87 € 631,21 € 12.810,54 
€

106 591,18 € 40,03 € 631,21 € 12.219,36 
€

107 593,03 € 38,19 € 631,21 € 11.626,33 
€

108 594,88 € 36,33 € 631,21 € 11.031,45 
€

109 596,74 € 34,47 € 631,21 € 10.434,71 
€

110 598,60 € 32,61 € 631,21 € 9.836,10 €
111 600,48 € 30,74 € 631,21 € 9.235,63 €
112 602,35 € 28,86 € 631,21 € 8.633,28 €
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113 604,23 € 26,98 € 631,21 € 8.029,04 €
114 606,12 € 25,09 € 631,21 € 7.422,92 €
115 608,02 € 23,20 € 631,21 € 6.814,90 €
116 609,92 € 21,30 € 631,21 € 6.204,99 €
117 611,82 € 19,39 € 631,21 € 5.593,16 €
118 613,73 € 17,48 € 631,21 € 4.979,43 €
119 615,65 € 15,56 € 631,21 € 4.363,78 €
120 617,58 € 13,64 € 631,21 € 3.746,20 €
121 619,51 € 11,71 € 631,21 € 3.126,69 €
122 621,44 € 9,77 € 631,21 € 2.505,25 €
123 623,38 € 7,83 € 631,21 € 1.881,87 €
124 625,33 € 5,88 € 631,21 € 1.256,53 €
125 627,29 € 3,93 € 631,21 € 629,25 €
126 629,25 € 1,97 € 631,21 € 0,00 €

TOTALS 65.658,93 € 13.873,95 
€ 79.532,88 €  

Quart. INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès haurà de garantir l’existència 
de crèdit adequat i suficient per al seu finançament, en el Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès pels anys 2020 i següents, per assumir les 
obligacions en què concorre l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es 
pretén aprovar, en relació a la proposta de modificació 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, formalitzat en data 18/05/2015, entre l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès i la mercantil Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA., amb 
CIF número A60744216, d’acord amb el següent esquema:

ESCENARIS QUE RESULTEN DE LA NOVA INVERSIÓ

INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA INVERSIÓ INTERESS

OS TOTAL

La Roca Centre 51.080,58 
€

10.793,50 
€

61.874,08 
€

La Torreta 65.658,93 
€

13.873,95 
€

79.532,88 
€

Santa Agnès de 
Malanyanes

51.080,58 
€

10.793,50 
€

61.874,08 
€

Totals 167.820,09 
€

35.460,95 
€

203.281,04 
€

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 81a62a844f7843a1ba7f07fc5761f1d4001 Data document: 04/12/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/02/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 10/02/2020 SECRETARI

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


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

37

DESPESA CORRESPONENT A L'ANY 2020 DE LA NOVA 
INVERSIÓ

INSTAL·LACIÓ 
ESPORTIVA INVERSIÓ INTERESS

OS TOTAL

La Roca Centre 4.046,32 € 1.846,45 € 5.892,77 €
La Torreta 5.201,14 € 2.373,42 € 7.574,56 €
Santa Agnès de 
Malanyanes 4.046,32 € 1.846,45 € 5.892,77 €

Totals 13.293,78 
€ 6.066,32 € 19.360,10 

€

Cinquè.  REQUERIR a Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, per a què en 
el termini de 15 dies comptadors des de la data de notificació d’aquest acord reajusti la 
garantia definitiva del contracte per un import de 10.164,05 euros, que correspon a la 
modificació del contracte efectuada.

Sisè.  NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.

Setè. FORMALITZAR en document administratiu la modificació acordada.

Vuitè. COMUNICAR la modificació al Tribunal de Comptes i al Registre Públic de 
Contractes tal i com preveuen respectivament els articles 29.2 i 333.3 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre.

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és la modificació del contracte de prestació del servei de 
millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi.

Sr. Bassa.- Gràcies, senyor Alcalde. Bé, com tots sabem, els camps de futbol de la Roca, 
la Torreta i Santa Agnès disposen actualment d’instal·lacions d’enllumenat exterior que 
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posseeixen una eficiència energètica molt baixa comparada amb l’eficiència energètica 
que a data d’avui proporciona la tecnologia amb lluminàries tipus LED, i que pateixen 
avaries freqüents que obliguen a dur a terme actuacions de reparació i substitució. Per 
tant, la modificació del contracte, hi ha una clàusula que posa: D’acord amb la clàusula 1ª 
del PCAP, que defineix i descriu les diferents prestacions que formen part del contracte, i 
en concret en relació amb la Prestació P5 – Inversions en estalvi energètic i/o energies 
renovables, l’òrgan de contractació pot modificar el contracte per realitzar inversions en 
actuacions que promoguin la millora de l’eficiència energètica mitjançant la incorporació 
d’equips i instal·lacions, que fomentin l’estalvi energètic, l’eficiència energètica i la 
utilització d’energies renovables. Aquestes instal·lacions poden ser proposades durant tot 
el termini del contracte des del seu inici, i han de ser estudiades, executades i finançades 
per l’adjudicatari amb càrrec als estalvis energètics. Per tant, els serveis Integrals de 
Manteniment Rubatec ha lliurat a l’Ajuntament els tres estudis econòmic-financers de la 
inversió, per la substitució de les lluminàries actualment existents, amb làmpades de 
descàrrega, per lluminàries amb làmpades de LEDs. Essent en tots tres casos més 
avantatjosa l’opció del fabricant Lumsport – AAALux. 

Bé, us passo a explicar una mica l’estalvi que tindrem. El cost, el cost de la inversió a la 
Roca centre seria de 51.080 € amb un total de 61.874 € més els interessos, a la Torreta 
seria 65.658, 13.873 € d’interessos, que fa un total de 79.532, a Santa Agnès de 
Malanyanes, una inversió de 51.080 €, amb els interessos de 10.793, fan un total de 
61.874. L’estalvi energètic que tindríem al camp de futbol de Santa Agnès i al camp de 
futbol de la Roca són exactament iguals, al camp de futbol de Santa Agnès es posaran 12 
projectors, 3 per columna, això provoca un 59,6% menys de potencia, que ens repercuteix 
en l’estalvi de consum de 2.098 €, l’estalvi anual de la potencia 2.246, i l’estalvi per menor 
manteniment de 2.376, l’estalvi, podeu veure l’estalvi de menor manteniment dels 3 
camps és exactament igual perquè el canvi de llums no es cada any, el mateix a cada 
camp, s’ha fet un barem dels últims anys i s’ha dividit entre 3. Aquests serien el camp de 
Santa Agnès i la Roca, en el camp de la Torreta, al ser una mica més gran, i necessitar 
més potència, es posaran 4 projectors per columna, que això ens repercutirà un 48,3% 
més de potencia, fent, per això que l’estalvi de consum seran de 3.013 €, l’estalvi de 
reducció de potència, al haver un més, seria 1.902 €, i l’estalvi de manteniment 2.376 €, 
això fa, que l’estalvi anual total que tindrem als camps, serà de 20.734 €, anualment, en 
total al final dels, contem que són finançat als 10 anys, són 2.700, ai!, 2.000, ai!, 207.341 
€, el cost total dels 3, del camp d’enllumenat dels 3 camps és de 203.281€, per tant, 
d’aquí a 9 anys ja s’haurà recuperat, i a partir d’aquí ja començarem a estalviar diners de 
l’enllumenat, de l’enllumenat dels camps de futbol. Alguna pregunta?

Sr. Alcalde.- Gràcies, alguna consulta?, algú. Doncs passem a aprovació.

Votacions:

Aprovat per unanimitat
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Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.5- Aprovació de l’adhesió al document “Acompanyament en la millora de la 
intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc” del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Atès que l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials del Vallès Oriental Resta de Municipis, 
conjuntament amb les àrees bàsiques de Serveis Socials de Granollers i Mollet del 
Vallès, es varen proposar a l’any 2014 treballar per fer un abordatge comarcal que 
facilités la construcció d’un model compartit d’atenció a la infància i adolescència 
en risc de la comarca.

Atès que el propòsit del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha estat el d’assentar 
unes bases sòlides i de construcció d’un relat comú i consensuat a la comarca, 
vers la intervenció coherent i efectiva dels agents en matèria d’infància i 
adolescència en risc amb la finalitat de construir un model compartit d’atenció a la 
infància i l’adolescència en risc.

Atès que en tot el procés de treball es va comptar amb la participació i suport de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de 
Catalunya (EFI 7) i de la Diputació de Barcelona. 

Atès que amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’any 2014 i següents fins el 
2017 es treballà en la definició de la formació per la capacitació dels tècnics en la 
intervenció en infància i adolescència en risc i l’establiment de criteris compartits 
per les tres Àrees Bàsiques de Serveis Socials, mitjançant espais de reflexió i 
treball conjuntament amb Serveis Socials, l’EAIA i la DGAIA.

Atès que aquest procés va generar activitats formatives, tallers de recollida de 
necessitats, d’elaboració de circuits i documents i plenaris de posada en comú.

Atès que el document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria 
d’infància i adolescència en risc al Vallès Oriental”, és el resultat d’un procés de 
treball consensuat amb els professionals de serveis socials bàsics, que conté la 
definició del procés d’intervenció en la infància en risc, tant l’habitual com el 
d’urgències, la documentació de suport i el marc legal.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el document pel Ple 
2/2018 de 21 de març de 2018.
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Atès que en data 10 de juliol de 2018 l’ajuntament de La Roca del Vallès va rebre 
del Consell comarcal del Vallès Oriental, amb número de registre d’entrada 
d’EACAT 2018/7439 la notificació d’aprovació del document “Acompanyament en 
la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc”, aprovat pel 
Ple 2/2018 de 21 de març de 2018.

Atès que en la notificació es demana que l’ajuntament aprovi el document, tenint 
en compte que aquest document ha estat elaborat per les 3 Àrees Bàsiques de la 
comarca (Vallès Oriental Resta de Municipis, Granollers i Mollet del Vallès) i pels 
professionals de serveis bàsics d’atenció social, després d’un treball conjunt. 
Aquesta aprovació no suposa cap cost afegit per l’Ajuntament.

Atès que aquest és el primer document que pretén ser l’inici d’aquestes bases de 
treball consensuat per a l’atenció a la infància i adolescència en risc. Per altra 
banda, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, conjuntament amb les altres àrees 
bàsiques de la comarca, continua treballant amb diferents àmbits (educació, 
sanitat...) pel tal de consensuar línies comunes d’atenció a la infància i 
adolescència en risc amb tots els agents que intervenen amb aquest col·lectiu.

Atès que els Serveis Bàsics d’Atenció Social de la Roca del Vallès atén i intervé 
amb infants i adolescents en risc aquesta, i que l’article 99 de la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència estableix que 
la valoració i intervenció en situacions de risc en infants i adolescents és 
competència municipal, l’aprovació del document suposa que les persones 
professionals dels serveis socials bàsics disposin d’un circuit a seguir en quant a 
l’atenció d’infants i adolescents en risc, així com les accions vinculades a cada 
circuit. Això suposa una millora en la praxis professional, doncs posa a disposició 
dels professionals un marc de treball compartit per tal de que cada servei actuï en 
funció de com s’ha acordat actuar en cada situació.

En concret, els documents resultants han estat:

1. Circuit d’atenció a la infància i adolescència en risc (es marca el circuit a 
seguir segons grau de risc detectat)

2. Actuacions vinculades al circuit (es diferencia l’actuació a realitzar segons 
el moment del procés: detecció; obertura d’expedient; valoració i diagnòstic; 
elaboració i implementació del pla de millora; valoració impacte del pla de 
millora; demanda assessorament EAIA; acord de derivació a l’EAIA; estudi 
EAIA; realització, seguiment i valoració del COSE; resolució 
desemparament i tancament de casos)

3. Circuit d’urgència (s’estableix el circuit a seguir en funció de si hi ha o no 
lesions físiques)

4. Actuacions vinculades al circuit d’urgència
5. Documents i instruccions de suport:
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 Autorització de gestió de dades
 Convocatòria als Serveis Socials 
 Nota en cas d’haver fet una visita a domicili i no haver-hi 

pogut contactar 
 Full de sol·licitud d’intervenció dels Serveis Socials Bàsics 
 Demanda d’informació sobre un infant/adolescent
 Demanda d’informació sobre un infant/adolescent als centres 

educatius
 Demanda d’informació sobre un infant/adolescent als serveis 

mèdics 
 Document de Treball per a les Comissions Socials 
 Model de diagnòstic 
 Document de derivació de casos de SSB a l’EAIA per estudi 
 Observacions al Document de derivació de casos de SSB a 

l’EAIA 
 Informe de SSB per sol·licitar la intervenció de l’EAIA
 Observacions a l’informe de SSB per sol·licitar la intervenció 

de l’EAIA
 Observacions al COSE
 Observacions sobre com realitzar el Pla de millora utilitzant 

l’Hestia 
 Què és una urgència social? 
 Full de notificació urgent per als Serveis Socials Bàsics  
 Observacions sobre com registrar una intervenció urgent a 

l’Hestia 
 Informe dels SSB en una situació d’urgència
 Protocols i documents d’infància i adolescència de Catalunya

Vist l’informe de l’Educadora Social de data 17 d’octubre de 2019.

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

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al document “Acompanyament en la millora de la 
intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc” del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental

SEGON.- Aprovar, en els àmbits d’actuació de l’administració local, a aplicar les 
mesures contingudes en el Pacte.

TERCER.- Aprovar participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, 
quan abordin aspectes relacionats amb l’àmbit de competències de les 
administracions locals o amb el propi municipi.
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QUART.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i a l’àrea de Servei i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’adhesió al document d’acompanyament en la millora de 
la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc, que això és un document del 
Consell Comarcal, en aquest cas, doncs, és, doncs amb les millores i les continues 
actualitzacions que s’estan fent per part dels serveis del Consell Comarcal en el tema 
d’acompanyament de menors, com és en aquest cas, i en el següent, el punt següent, que 
seria fruit dels maltractaments a persones grans, el Consell Comarcal fa aquestes 
actualitzacions a través dels seus serveis jurídics, tècnics i de serveis socials, i ens 
proposa, els membres, als plenaris membres de cada consell, l’aprovació d’aquests, 
d’aquests documents. Eh, bàsicament, el que sempre hem fet és posar-nos amb els 
serveis que ens dona el Consell Comarcal, en aquest cas, doncs, aprovem aquest 
document, aprovem doncs, això, no?, que en l’àmbit de l’educació de l’Administració 
Local, doncs, aplicar les mesures contingudes en aquests documents, doncs, participar en 
les reunions de seguiment, si s’escau d’aquest pacte, i desprès, doncs, traslladar una 
copia d’aquest acord al Consell Comarcal i a l’àrea bàsica de Servei i Atenció a les 
Persones, al final, aquestes millores ens les porten des d’altres àmbits, com la infància, 
com la gent gran, doncs, proposem doncs que hagi actualització d’aquests punts, no sé si 
tenen alguna pregunta? Doncs passaríem a votar-los per separat, passarem a botar el 
punt B6, que és el d’acompanyament per la millora de la intervenció de l’educació de la 
infància i l’adolescència?

Votacions:

Aprovat per unanimitat

B.6- Aprovació i adhesió del document “Guia Comarcal per fer front als 
maltractaments de les persones grans” elaborat pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 
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Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, compromès amb les polítiques 
adreçades a la gent gran, treballa en la lluita contra els maltractaments a persones 
grans, una forma de violència encara molt oculta i silenciada. 

Atès que des de l’any 2015 el Consell Comarcal va assumir el compromís de 
liderar i coordinar un grup de treball de tècniques dels serveis socials, on es duen 
a terme diferents accions amb la finalitat de promoure els bons tractes a les 
persones grans. 

Atès que des del 2015 que la tècnica de Serveis Socials Bàsics de la Roca del 
Vallès, Imma Cuadradas, participa en el grup de treball del Consell Comarcal, per 
tal de treballar en visió comarcal per traspassar a nivell local el les línies d’actuació 
de prevenció, detecció i intervenció en persones grans que pateixen 
maltractaments.

Atès que durant l’any 2017, el Consell Comarcal inicia el procés de treball per a 
l’elaboració de la Guia Comarcal per fer front als maltractaments de les persones 
grans, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la participació de diferents 
professionals de la comarca. Es van realitzar 4 sessions de treball on van 
participar ajuntaments, serveis de salut, cossos de seguretat, representants tècnics 
de serveis del tercer sentor i organismes implicats com justícia i el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

Atès que el resultat del treball ha estat la Guia comarcal per fer front als 
maltractaments de les persones grans, instrument per a la gestió i l’abordatge de 
les diverses situacions de maltractaments que poden afectar a les persones grans. 

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el document pel Ple 
8/2019 de 25 de setembre de 2019.

Atès que l’objectiu  de la guia, és sensibilitzar els professionals que treballen amb 
persones grans sobre el fenomen dels maltractaments, aprofundir en el 
coneixement dels maltractes de les persones grans, proporcionar criteris per 
prevenir, detectar i  intervenir en els maltractaments, facilitar una eina per orientar 
les actuacions dels professionals i per a destacar la importància de l’abordatge 
multidisciplinari per afrontar les diverses situacions de maltractament d eles 
persones grans.

Atès que el document recull:

- Presentació i justificació
- Objectius
- Definició dels maltractaments a les persones grans
- Formes i senyals d’alerta dels maltractaments
- Factors de risc i de protecció
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- Els maltractaments en les institucions
- La prevenció
- La detecció
- L’avaluació
- L’actuació
- Aspectes jurídics
- Recursos i serveis
- Bibliografia i legislació
- Annexos

 
Atès que el document s’articula al voltant de les línies estratègiques següents: 

- Sensibilitzar els professionals que treballen amb persones grans sobre el 
fenomen dels maltractaments 

- Facilitar una eina per orientar les actuacions dels i les professionals 
- Aprofundir en el coneixement dels maltractaments a les persones grans 
- Destacar la importància de l’abordatge multidisciplinari, per fer front a les 

diverses situacions de maltractaments a persones grans 
- Proporcionar criteris per prevenir, detectar i intervenir en els maltractaments 

Atès que data 1 d’octubre de 2019 l’ajuntament de La Roca del Vallès va rebre del 
Consell comarcal del Vallès Oriental, amb número de registre d’entrada d’EACAT 
2019/9080 la notificació d’aprovació del document “Guia Comarcal per fer front als 
maltractaments de les persones grans, aprovat pel Ple 8/2019 de 25 de setembre 
de 2019.

Atès que des del Serveis Bàsics d’Atenció Social de la Roca del Vallès s’atenen 
persones grans que pateixen o poden patir situacions de maltractament, i que es 
treballa per als bons tractes a la gent gran, l’aprovació i adhesió del document 
suposa que les professionals de serveis socials bàsics disposin d’un document 
guia de com detectar i atendre les persones grans en situació de maltractament, 
així com el indicacions de l’àmbit jurídic, en quant com fer informes i a quins 
òrgans judicials presentar-los,  per tal de donar una protecció efectiva a la persona 
maltractada.

Atès que aquesta adhesió suposa una millora en la praxis professional de les 
tècniques de serveis socials bàsics, doncs estableix també les formes de 
coordinació amb altres àmbits que també atenen a persones grans, i posa a 
disposició dels professionals un marc d’intervenció compartida.

Atès que alguns dels reptes que proposa la guia en quant a factors de protecció, 
es a dir, aquelles característiques de la persona gran, de la família o de l’entorn de 
la persona que podrien actuar per prevenir situacions de maltractament vers les 
persones grans, podrien implementar-se  al municipi de la Roca del Vallès amb les 
següents accions:
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Per la persona gran :
- Coneixement i exercici dels seus drets (Xerrades al municipi d’experts) 
- Conèixer i reconèixer que és un maltractament a persones grans ( 

Campanyes de Bon Tracte i Xerrades al municipi ) 

Per la persona cuidadora:
- Formació en la cura de la persona gran (Suport amb els cursos per a  

cuidadors) 
- Xarxa relacional positiva ( Centres de gent gran oberts a tota les 

generacions , Campanyes de Bon Tracte ) 

Per la Societat:
- Promoció i divulgació  dels drets de les persones grans 
- Difusió de l’envelliment i per fer front a l’edatisme
- Normatives protectores per les persones grans 
- Foment del Voluntariat 
- Habitatges adaptats i adients per les diverses situacions que pugui viure 

una persona gran 

Per les institucions:
- Condicions laborals òptimes 
- Criteris de bona praxis 
- Formació i capacitació de les professionals 
- Millorar el treball multidisciplinari 

Atès que l’adhesió a la Guia Comarcal, per fer front als maltractaments de les 
persones grans, comporta per part de l’ajuntament de la Roca del Vallès els 
següents compromisos:
 

- Designar una tècnica referent en temes de gent gran, que serà la 
interlocutora amb el Consell Comarcal, actualment ja és disposa d’una 
tècnica referent de Gent Gran, Educadora Social Imma Cuadradas  

- Compromís de fer ús del contingut i indicacions de la Guia en la praxis 
diària professional, especialment en el que fa referència al treball en 
xarxa. 

- Participar en la recollida de dades estadístiques de casos de 
maltractaments a persones grans a través del formulari que es facilitarà 
anualment (aquesta tasca ja es ve realitzant des del 2015)

- Facilitar la realització d’accions a territori (formació, campanyes de 
sensibilització, prevenció, etc.) impulsades pel Consell Comarcal. 

Atès que l’adhesió a la Guia no suposa cap cost econòmic per l’ajuntament de la 
Roca del Vallès.

Vist l’informe de l’Educadora Social de data 12 de novembre de 2019.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple que adopti 
els acords següents: 

Primer: L’aprovació i adhesió del document “Guia Comarcal per fer front als 
maltractaments de les persones grans” elaborat pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, que s’adjunta al present acord.  

Segon: Aprovar designar a l’educadora social Imma Cuadradas com a tècnica 
referent en temes de gent gran, que serà la interlocutora i qui assistirà a les 
reunions el grup de treball del Consell Comarcal, així com l’encarregada de recollir 
les dades estadístiques corresponents i facilitar-les al Consell.

Tercer: Notificar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- I passaríem al de Guia Comarcal per fer front als maltractaments de les 
persones grans.

Votacions:

Aprovat per unanimitat

B.7-Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament dels premis als/ a les 
millors esportistes de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat de celebrar un acte de 
reconeixement a aquells/es esportistes i entitats del municipi que han destacat pels 
seus èxits i dedicació, acte  que s’ofereix a la ciutadania des del 2018, any en que 
va portar a terme la primera edició.

Atès que aquest acte, que es celebra des de l’any 2018 , i la voluntat de 
l’Ajuntament es arrelar-ho al teixit esportiu, associatiu i social del municipi; i que té 
un índex de  participació bastant alt, amb una mitjana de 40 candidats a les 
diferents categories  a cada edició. 

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 81a62a844f7843a1ba7f07fc5761f1d4001 Data document: 04/12/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 10/02/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 10/02/2020 SECRETARI

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


Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

47

Atès que per aquest motiu, l’Ajuntament vol aprovar les Bases Específiques que 
regulen l’esmentat acte, el  contingut del qual  és el següent:

BASES DES PREMIS ALS/LES  MILLORS ESPORTISTES DE LA ROCA DEL 
VALLÈS 

1. CANDIDATURES

Per a poder optar a ser nominat/da a qualsevol dels premis a millor esportista, serà 
indispensable:

 Per a esportistes que militen en clubs locals:
Haver estat en possessió de fitxa federativa i en actiu durant l’any anterior a la gala 
i/o la anterior temporada, independentment que resideixi o no a la Roca del Vallès

 Per a esportistes que no militin en clubs locals:
Ser resident al municipi i haver estat en actiu durant l’any anterior a la gala i/o la 
anterior temporada i estar en possessió de fitxa federativa.

Les candidatures les poden presentar:

 Qualsevol club o entitat, del municipi o de fora, podrà proposar la 
nominació d’un màxim de 2 esportistes per categoria i sexe 
establint, en les propostes de forma expressa, el currículum de cada 
esportista proposat. La nominació es farà mitjançant la 
complementació d’una fitxa formalitzada a tal efecte i que s’aprovarà 
en cada convocatòria.

 Qualsevol particular pot presentar una candidatura d’un esportista o 
entitat esportiva, en els mateixos termes que l’anterior format.

 A proposta municipal, en els mateixos termes que l’anterior format.

2. CATEGORIES DE PREMIS

Els Premis es lliuren durant la gala de la NIT DE L’ESPORT. Aquest no tenen 
dotació econòmica, sinó que consisteixen en un trofeu personalitzat per a l’edició 
corresponent

Les categories sobre les quals es podran presentar propostes de nominació són:

Millor esportista promesa:

 Millor esportista promesa masculí, nascuts 13 o 14 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.
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 Millor esportista promesa femení, nascudes 13 o 14 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

 Millor esportista promesa masculí, nascuts 15 o 16 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

 Millor esportista promesa femení, nascudes 15 o 16 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

 Millor esportista promesa masculí, nascuts 16 o 17 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

 Millor esportista promesa femení, nascudes 16 o 17 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

 Millor esportista promesa masculí, nascuts 17 o 18 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

 Millor esportista promesa femení, nascudes 17 o 18 anys abans de 
l’any de celebració de la gala.

Millor esportista, categoria individual:

 Millor esportista masculí, categoria individual, nascuts com a mínim 
19 anys abans de la celebració de la gala. 

 Millor esportista femení, categoria individual, nascudes com a mínim 
19 anys abans de la celebració de la gala. 

Millor esportista, categoria col·lectiva:

 Millor esportista masculí, categoria col·lectiva, nascuts com a mínim 
19 anys abans de la celebració de la gala. 

 Millor esportista femení, categoria col·lectiva, nascudes com a 
mínim 19 anys abans de la celebració de la gala. 

Millor equip:

 Millor equip masculí que hagi destacat durant l’any o la temporada 
anterior a la gala en qualsevol disciplina esportiva representant un 
club esportiu o entitats de la Roca del Vallès. 

 Millor equip femení que hagi destacat durant l’any o la temporada 
anterior a la gala en qualsevol disciplina esportiva representant un 
club esportiu o entitats de la Roca del Vallès. 

Millor trajectòria:

 Millor trajectòria esportiva individual

Millor esportista en l’esport adaptat:
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 Millor esportista o millor trajectòria en l’esport adaptat

Premis al reconeixement:

 Premi a les dones que realitzin tasques directives de forma 
continuada en els clubs i/o associacions esportives del municipi.

 Premi al reconeixement als mèrits personals amb relació al foment 
de l’esport local

 Premi al reconeixement als mèrits amb relació al foment de la 
inclusió social a través de l’esport.

3. COMPOSICIÓ I FUNCIONS DEL JURAT

La funció del jurat consistirà a examinar les candidatures elevades pel Servei 
d’Esports i decidir les persones guardonades.

El jurat estarà format per:

 L’Alcalde/essa de la Roca del Vallès exercint la funció de 
President/a;

 El/la Regidor/a d’Esports de la Roca del Vallès;
 El/la tècnic/a assignat a l’Àrea d’esports que es designi:
 Un/a representant de la premsa local i/o comarcal.

Les decisions del Jurat s'adoptaran per majoria simple de vots, i seran 
inapel·lables. Els empats es decidiran, si s’escau, mitjançant el vot de qualitat del 
president.

El jurat tindrà en compte, encara que no exclusivament, que les propostes vinguin 
avalades per les mateixes entitats i que s'atenguin a criteris fàcilment 
objectivables, podent descartar aquelles que siguin de difícil interpretació i 
valoració.

El Jurat serà competent per resoldre les qüestions i controvèrsies que es plantegin 
en relació amb la convocatòria i que no s'hagin previst en les bases reguladores. 
Tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà resolt pel jurat nomenat a tal 
efecte.

Funcionament del Jurat:

a. El jurat es reunirà totes les sessions que consideri convenient, a 
proposta de qualsevol membre del jurat.

b. Les deliberacions i acords que prengui tindran caràcter de secret.
c. El jurat podrà demanar assessorament tècnic quan ho consideri.
d. El jurat farà públic les tres candidatures finalistes de cada categoria.
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e. El veredicte final no es farà públic fins al dia de la Gala d’atorgament 
dels premis.

f. El jurat podrà declarar deserta la concessió de qualsevol distinció 
per la qual no hi hagi candidatures amb mèrits suficients.

El fet d'acollir-se a la convocatòria a l'Elecció dels Millors Esportistes de la Roca 
del Vallès, comporta la total acceptació d'aquestes bases per part de les entitats 
que hi concorrin.

4. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les propostes de candidatura s'hauran de presentar mitjançant la documentació 
següent:

 Formulari Presentació de candidatures al premi al millor 
esportista de la Roca del Vallès

 Currículum de cada esportista nominat/da
 Fotografia del/la nominat/da que haurà de tenir una resolució de 72 

ppp (punts per polsada) i un format de 1024X683.
 Autorització dels pares, mares i/o tutors legals per fer ús, durant la 

gala, les fotografies dels finalistes i/o premiats menors d’edat. 

Una mateixa candidatura podrà optar a diferents premis.

El període de presentació de candidatures serà de 30 dies naturals i les dates 
d’inici i finalització quedaran determinades en cada convocatòria. Aquest finalitzarà 
com a tard, quinze dies abans de la celebració de la NIT DE L’ESPORT.

Les propostes de candidatura es faran a través del Registre General de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 Les persones físiques podran presentar les candidatures de forma 
telemàtica o presencialment al Registre situat a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà situada a l’Ajuntament. 

 Les entitats o persones jurídiques, obligatòriament, hauran de 
presentar les candidatures que considerin de forma telemàtica

5. CONVOCATÒRIA

La convocatòria dels Premis a Millor Esportista de la Roca del Vallès s’aprovarà, 
de forma anual, per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès.

A la convocatòria constaran:

 Els anys de naixement de les diferents categories dels premis.
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 Dates que inicien i finalitzen els terminis de Presentació de 
Candidatures 

 El termini del Procés del Jurat
 La data i lloc de celebració de la Gala NIT DE L’ESPORT
 Formulari Presentació de candidatures al premi al/la millor 

esportista de la Roca del Vallès

La convocatòria anual es farà pública a través de la pàgina web municipal, les 
xarxes socials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i mitjançant correu electrònic 
a totes les entitats esportives del municipi en un termini màxim de 7 dies.

6. CONVOCATÒRIA ANY 2020

La convocatòria pels PREMIS AL/LA MILLOR ESPORTISTA DE LA ROCA DEL 
VALLÈS per a l’any 2020 s’aprovarà, de forma extraordinària, pel PLE de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en el mateix acte que s’aprovin les presents 
Bases.

Els anys de naixement per a les diferents categories seran:
Millor esportista promesa:

 Millor esportista promesa masculí, nascuts l’any 2008 o 2009.
 Millor esportista promesa femení, nascudes l’any 2008 o 2009.
 Millor esportista promesa masculí, nascuts l’any 2006 o 2007.
 Millor esportista promesa femení, nascudes l’any 2006 o 2007.
 Millor esportista promesa masculí, nascuts l’any 2004 o 2005.
 Millor esportista promesa femení, nascudes l’any 2004 o 2005.
 Millor esportista promesa masculí, nascuts l’any 2002 o 2003.
 Millor esportista promesa femení, nascudes l’any 2002 o 2003.

Millor esportista, categoria individual:

 Millor esportista masculí, categoria individual, nascuts l’any 2001 o 
anteriors. 

 Millor esportista femení, categoria individual, nascudes l’any 2001 o 
anteriors. 

Millor esportista, categoria col·lectiva:

 Millor esportista masculí, categoria col·lectiva, nascuts l’any 2001 o 
anteriors. 

 Millor esportista femení, categoria col·lectiva, nascudes l’any 2001 o 
anteriors. 
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Millor equip:

 Millor equip masculí que hagi destacat durant l’any 2019 o la 
temporada 2018-2019 en qualsevol disciplina esportiva representant 
un club esportiu o entitats de la Roca del Vallès. 

 Millor equip femení que hagi destacat durant l’any 2019 o la 
temporada 2018-2019 en qualsevol disciplina esportiva representant 
un club esportiu o entitats de la Roca del Vallès. 

Millor trajectòria:

 Millor trajectòria esportiva individual

Millor esportista en l’esport adaptat:

 Millor esportista o millor trajectòria en l’esport adaptat

Premis al reconeixement:

 Premi a les dones que realitzin tasques directives de forma 
continuada en els clubs i/o associacions esportives del municipi.

 Premi al reconeixement als mèrits personals amb relació al foment 
de l’esport local

 Premi al reconeixement als mèrits amb relació al foment de la 
inclusió social a través de l’esport.

El termini de presentació de candidatures començarà el dia 27 de gener de 2020 i 
finalitzarà el dia 25 de febrer de 2020, ambdós dies inclosos.

El Procés del JURAT començarà el dia 28 de febrer de 2020 i conclourà el dia 19 
de març de 2020, ambdós dies inclosos.

Finalment la GALA DE LA NIT DE L’ESPORT DE 2020 tindrà lloc el dia 20 de 
març de 2020

Vist l’informe del Tècnic d’Esports de data 7 de novembre de 2019.

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

PRIMER.- Aprovar i obrir convocatòria de les bases generals de l’acte de 
reconeixement a aquells/es esportistes i entitats del municipi que han destacat pels 
seus èxits i dedicació, anomenat Nit de l’Esport, acte  que s’ofereix a la ciutadania 
des del 2018, d’acord amb el contingut detallat anteriorment.
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SEGON.- Publicar l’aprovació de les bases  generals que regiran el acte d’entrega 
de premis i reconeixements a aquells/es esportistes i entitats del municipi que han 
destacat pel seus èxits i dedicació al tauler d’edictes de la corporació i al web 
municipal per a la seva informació pública durant 30 dies.

TERCER.- Aquestes Bases s’entendran definitivament aprovades, de forma 
automàtica i sense necessitat de nou Acord, en cas que no es presenti cap 
al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública.

QUART.- Notificar aquest acord a l’àrea de Servei i Atenció a les Persones.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament 
dels premis als i les esportistes, les millors esportistes de la Roca del Vallès, té la paraula 
el Regidor d’esports, el Daniel Valls.

Sr. Valls.- Bona nit, fa dos anys que celebrem la nit de l’esport, donem els premis als 
millors esportistes de la Roca del Vallès, fins a dia d’avui no estava el premi regulat en 
unes bases, es feien cada any el, s’establia com es feien els premis, però no estava en 
unes bases regulades pel Ple que fossin ja fixes d’ara en endavant, per ho tant, s’han 
establert aquestes bases, hem afegit 3 premis més que l’any passat no hi eren, que ara 
ho explicaré, i d’aquesta forma, d’ara en endavant tindrem les bases al millor esportista de 
la Roca ja definides, i únicament anualment s’haurà de fer la convocatòria del premi, 
aquests premis se seguiran donant la nit de l’esport, i de cara a aquestes bases, s’han 
afegit 3 premis, a part de tots els individuals d’esportistes promesa, categoria individual, 
categoria col·lectiva, millors equips, s’ha volgut afegir un premi a la millor trajectòria 
esportiva individual, una miqueta per poder premiar a persones que no estiguessin ara en 
actiu, però que haguessin tingut una trajectòria meritòria en esport. Hem volgut afegir, 
també, el premi al millor esportista o millor trajectòria en esport adaptat, enteníem que no 
podia ser que aquests premis no tinguessin en compta l’esport adaptat, i els hem volgut 
incloure en aquestes bases. Per altra banda, també hem inclòs el premi al reconeixement, 
el mèrit en relació al foment de la inclusió social a través de l’esport. Entenem que l’esport 
és una eina excel·lent per transmetre valors, no únicament de competició, sinó que a la 
canalla els estem inculcant molts valors amb l’esport, i creiem que hem d’atorgar un premi 
a l’entitat o persona que al llarg de l’any hagi fomentat de forma més meritòria aquesta 
inclusió social.

De cara a aquest any, en aquest mateix Ple, també s’aprovarà la convocatòria per l’any 
2020, s’establiran els premis a millor esportista promesa, masculí i femení, en les diferents 
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categories, nascuts l’any 2008-2009, nascuts l’any 2006-2007, 2004-2005, 2002-2003. A 
la categoria individual, nascuts entre l’any 2001 i 2000; en el millor equip, nascuts abans 
de l’any 2019, no, perdoneu, el millor equip, el millor equip que hagi destacat durant l’any 
2019 o durant la temporada 2018-2019, perdoneu. Pel que fa a aquesta convocatòria 
d’aquest any, la presentació de candidatures començarà el dia 27 de gener del 2020, i 
finalitzarà el dia 25 de febrer del 2020. El procés del Jurat començarà el dia 28 de febrer 
del 2020 i conclourà el dia 19 de març del 2020. La gala de la Nit de l’Esport, on farem 
entrega d’aquests premis, tindrà lloc el dia 20 de març al Centre Cultural, d’aquí de la 
Roca. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? Doncs passem a votació.

Votacions:

Aprovat per unanimitat

Mocions

B.8- Moció del grup Municipal de Ciutadans referent a la mobilitat sostenible 
mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries per incentivar l'ús de 
vehicles elèctrics i híbrids.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Anna Raymí Marata, Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès, en nom i 
representació d’aquest, i a l’empara de l’establert en la normativa aplicable, eleva 
al Ple de la Corporació per al seu debat i votació la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El repte de l’escalfament global exigeix prendre mesures per a reduir les emissions 
de carboni, tant en el que es refereix a la producció d’electricitat, com a l’ús dels 
motors de combustió en el transport. Els poders públics i l’administració deuen 
fomentar i millorar el transport públic col·lectiu però també incentivar el canvi de 
vehicles de combustió per altres menys contaminants. Normalitzar l’ús de vehicles 
elèctrics i híbrids no només contribueix a reduir les emissions que causen 
l’escalfament global i els seus efectes, és també una necessitat que permet reduir 
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una contaminació que perjudica de forma notable la salut de les persones, 
produeix complicacions respiratòries i altres malalties i
causa prop de 7.000 morts prematures a l’any al nostre país.

Un dels elements que desincentiva la compra i l’ús d’aquest tipus de vehicles és la 
falta d’implantació d’infraestructures de recàrrega tant en garatges comunitaris 
com a la via pública. Per facilitar aquesta transició és imprescindible que 
l’administració planifiqui i bonifiqui la creació i adequació d’aquest tipus 
d’infraestructures en les places de garatges residencials, en els llocs habilitats en 
la mateixa via pública o en els centres de treball. D’aquesta manera s’obriran les 
portes a una mobilitat eficient, ecològica i sense contaminació atmosfèrica en els 
desplaçaments quotidians dels ciutadans, evitant el soroll dels motors de 
combustió i fent les ciutats més silencioses i saludables.

Aquestes i alteres mesures impulsades des de l’Ajuntament, poden situar el nostre 
municipi al capdavant de les noves tecnologies en l’àrea del transport, oferint 
tranquil·litat i garantia a aquells que apostin pel vehicle elèctric.

Per tots aquests motius exposats, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, proposem els següents ACORDS:

Primer. Instar a l’equip de Govern a incorporar, en les pròximes ordenances 
fiscals, una bonificació de les Taxes administratives i l’Impost de Construccions, 
Instal·lacions i Obres corresponents a les obres d’adequació dels garatges 
comunitaris per a la recàrrega de les bateries dels vehicles híbrids o elèctrics.

Segon. Que es faci l’estudi per definir una partida pressupostaria per incentivar 
l’adequació d’aquells edificis no dotats a aquestes infraestructures, donant facilitats 
per instal·lar aquestes en aquelles comunitats de veïns que així ho sol·licitin.

Tercer. Instar a l’equip de govern municipal a continuar amb el desplegament de 
diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diferents àrees del nostre 
municipi.

Quart. Incentivar mesures per a continuar amb la substitució gradual de les flotes 
de vehicles d’ús municipal amb motors de combustió per vehicles elèctrics, així 
com l’habilitació dels aparcaments on es guarden per a permetre la seva 
recàrrega.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Ara ve el punt de mocions, té la paraula la senyora Anna Raymí, en nom de 
Ciutadans.
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Sra. Raymí.- Gràcies, des de Ciutadans, pues, mirem amb preocupació tot l’escalfament 
global, i per això volíem presentar aquesta moció, per incentivar l’ús del cotxe elèctric, 
creiem que un dels elements que des incentiva aquesta compra i ús del cotxe elèctric és  
la falta d’implantació d’infraestructures de recàrrega, tant en garatges comunitaris com a 
la via pública, per tant, el que proposem nosaltres en aquesta moció són, bàsicament 4 
acords. Un és instar a l’equip de Govern a incorporar, en les pròximes ordenances fiscals, 
una bonificació de les Taxes administratives i l’Impost de Construcció, Instal·lacions i 
Obres corresponents a les obres d’adequació dels garatges comunitaris per a la recàrrega 
de les bateries dels vehicles híbrids o elèctrics. El acord número dos, que es faci l’estudi 
per definir una partida pressupostaria per incentivar l’adequació d’aquells edificis no dotats 
a aquestes infraestructures, donant facilitats per instal·lar aquestes en aquelles 
comunitats de veïns que així ho sol·licitin. L’acord número tres, instar a l’equip de govern 
municipal a continuar amb el desplegament de diferents punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics en diferents àrees del nostre municipi, i, per últim, incentivar mesures per a 
continuar amb la substitució gradual de les flotes de vehicles d’ús municipal amb motors 
de combustió per vehicles elèctrics, així com l’habilitació dels aparcaments on es guarden 
per a permetre la seva recàrrega. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun grup vol dir alguna cosa?

Sra. Pujol.- Bé, només afegir des de la regidoria d’hisenda, que les ordenances fiscals 
que s’han aprovat al mes d’octubre d’enguany, ja recull alguna, alguna bonificació pels 
cotxes que són de cicle combinat i aquest any han tret, hi havia una bonificació que 
bonificava als cotxes majors de 25 anys que no estiguessin qualificats com vehicles 
antics, els hi, els bonificava el 100% de l’impost de circulació, nosaltres com considerem 
que aquests cotxes vells, no antics, són els que més contaminen, el, hem tret aquesta 
bonificació, per tant, si que és cert que no, no recollim totes les vostres propostes, que jo 
crec que està bé estudiar-les, però sí que hi ha alguna cosa, es fa des de les ordenances 
fiscals, en vers a aquest respecte.

Sr. Alcalde.- Gràcies, per altra banda, com els hi vam comentar a la Comissió 
Informativa, ja hi havia la tramitació feta per temes de la contractació a, de punts, els 
punts que nosaltres diguem de tenir per contractar són els de la via pública, on hi haurà 2 
a la Roca, 1 a la Torreta i 1 a Santa Agnès de moment per començar, es fan a través de 
l’Associació Catalana de Municipis, per tant, és una possibilitat que després podem tenir 
d’implementar, d’implementar els espais segons sigui, també és veritat que a l’hora de 
posar aquests punts de recàrrega de moment, la intenció és posar-los i que siguin lliures, 
per tant, la gent no pagarà per fer la recàrrega dels vehicles en aquests punts, i, doncs, en 
principi, cert que hi ha algun tipus d'ajudes, com la que vostè comentava, per fer 
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instal·lacions elèctriques en comunitats de propietaris, en aparcaments conjunts o així, 
això a dia d’avui ho està fent sobre tot a través d’ajudes europees, però que s’estan 
gestionant a través de les pròpies empreses que fan aquests punts de recàrrega, la 
majoria de gent que està, ara, fent aquest canvi a particular, això, ja pot demanar 
subvencions en aquest sentit. Amb les taxes, doncs, d’obres, no està, no està contemplat 
en aquesta ocasió, perquè bàsicament aquesta tecnologia, d’instal·lació no necessita cap, 
cap obra que sigui obligatòria amb la llicencia, només és la connexió elèctrica i el punt de 
càrrega, no és com en els que haurem de fer nosaltres al carrer, que sí que porten una 
obra civil, i desprès la connexió elèctrica és molt més exagerada per la potencia que tenen 
aquests equips de càrrega. De fet, ja els hi dic, això ja porta molts, molts mesos, de fet, 
amb l’antic, a l’antic mandat, amb l’anterior mandat ja s’havia deixat tot treballat i a la que 
tinguem pressupost, podrem ja tenir aquesta partida per poder fer, per poder fer aquesta 
instal·lació. Doncs passem a votació?

Votacions:

Aprovat per unanimitat

B.9- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció de 
menors del desenvolupament de trastorns per consum d'alcohol i altres 
substàncies, especialment en festa major.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Anna Raymí Marata, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de la 
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ayuntamiento de La Roca del Vallés, eleva a Pleno de 
la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El alcohol es una de las sustancias más consumidas en Cataluña que llega a 
provocar grandes problemas de salud, especialmente sensible es el acceso a 
bebidas alcohólicas entre los jóvenes. Los datos son muy reveladores, ocho de 
cada diez menores de entre 14 y 18 años han consumido alcohol en el último año, 
siendo la edad de trece años en al que se prueban y se consumen bebidas 
alcohólicas en gran cantidad. El consumo abusivo de bebidas alcohólicas es uno 
de los principales problemas de salud pública en las sociedades industrializadas. 
Máxime si hablamos del consumo por parte de menores con una edad de inicio 
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temprana en grandes ingestes de alcohol semanales seguidas de periodos de 
abstinencia, y aumento en la frecuencia de episodios de embriaguez.

El alcohol ha sido considerado por la O.M.S. como una de las drogas 
potencialment más peligrosas para la salud física, psíquica y social de las 
personas, por encima de sustancias tales como la cocaína, los estimulantes 
sintéticos, los alucinógenos o los derivados del cannabis.

Según los datos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), indica que las 
urgències por consumo de substancias han crecido en los últimos años un 17%, 
con 4500 consultas por consumo de alcohol.

Es evidente, por tanto que el consumo de alcohol entre los jóvenes es un problema 
de primera magnitud que debemos afrontar. Así mismo, expertos en el abordaje de 
los trastornos por consumo de sustancias han alertado del inicio en el consumo de 
alcohol entre los jóvenes en las fiestas de verano, una situación de la que apenas 
la Sociedad tiene conciencia.

Se ha recomendado llevar a cabo campañas de concienciación entre los jóvenes y 
entre las familias, respecto esta situación de riesgo. Así mismo el consumo de 
alcohol por menores en el espacio público en los llamados “botellones” representa 
una situación de riesgo para el desarrollo de trastornos por consumo de alcohol y 
otras sustancias.

Des de el grupo municipal de Ciudadanos consideramos imprescindible planificar 
campañas de prevención del consumo de alcohol especialmente dirigidas a los 
comportamientos de consumo durante las fiestas de verano, tanto dirigidas a los 
jóvenes como al resto de la sociedad, especialmente las familias para concienciar 
de la gravedad y del riesgo.

Por todo lo anterior, proponemos al Pleno de La Roca del Vallés los siguientes 
ACUERDOS:

1. La planificación de una campaña de concienciación y sensibilización de los 
efectos nocivos del consumo de alcohol en redes sociales, entre las Collas e 
incluso con un punto de información, especialmente dirigido a los jóvenes y a sus 
familias en el ámbito de la fiesta mayor.

2. Instar al gobierno municipal para que se promueva la adopción por parte de 
Agentes Cívicos, voluntarios y policía municipal llevar a cabo las medidas 
pertinentes para que su regulación y supervisión sobre el exceso de consumo de 
alcohol por parte de menores en los espacios públicos, especialmente en el 
contexto de las fiestas mayores y fines de semana.

Deliberacions: 
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Sr. Alcalde.- I la següent moció, doncs si ens la, si ens la vol presentar?

Sra. Raymí.- Gràcies, la següent moció era sobre l’ús, el consum de l'alcohol, que és una 
preocupació sobretot en els menors, i sobretot en festes majors i caps de setmana, no?, 
per tant, ho que proposem des de Ciutadans per a, com acords seria primer la planificació 
de una campanya de conscienciació i sensibilització. Perdona, ho estic llegint en català i 
és en castellà.  La planificación de una campaña de concienciación i sensibilización de los 
efectos nocivos del consumo de alcohol en redes sociales, entre las Collas e incluso con 
un punto de información, especialmente dirigido a los jóvenes y a sus familias en el 
ámbito de la fiestas mayores. y como punto número dos, instar al gobierno municipal para 
que se promueva la adopción por parte de Agentes Cívicos, voluntarios y policía municipal 
llevar a cabo las medidas pertinentes para su regulación y supervisión sobre el acceso de 
consumo de alcohol por parte de menores en los espacios públicos, especialmente en el 
contexto de las fiestas mayores y fines de semana. Gracias.

Sr. Alcalde.- Gràcies, no sé si algú vol comentar alguna cosa? Doncs.

Sr. Valls.- Sí, en aquest sentit, eh, comentar-vos que de cara a l’any vinent, segurament 
serà el primer trimestre, tindrem la figura de 2 agents cívics que poden fer, perfectament 
aquestes tasques, perquè és una de les que també ens preocupen a nosaltres.

Sra. Herrera.- Jo, tan sols comentar-li, que això és una cosa que ja s’està treballant des 
de joventut, que a les passades festes majors d’aquest estiu ja s’ha començat a treballar, 
que s’està treballant el tema de posar punts liles i això, bé, punts liles, punts “g”, punts que 
informin als joves conforme tant en temes d’alcohol, com en temes d’agressions 
masclistes, i és una cosa que, totalment d’acord, ja s’està treballant.

Sra. Álvarez.- Simplement el que comentava la regidora de Joventut, afegir que les 
persones que han estat treballant durant aquestes 3 festes majors d’estiu són persones 
que han rebut formació específica en relació als temes de conscienciació i sensibilització 
en l’alcohol, són campanyes que tenim intenció de seguir duent a terme al llarg de les 
properes festes majors d’estiu, sobre tot, i això remarca que són persones que estan 
formades, que és “algo” amb el que en el mandat anterior com en aquest, estem molt 
conscienciades i som conscients que s’ha de fer.

Sr. Alcalde.- Gràcies, jo, ja només per cloure, afegir que, com deia la regidora, és un 
tema que ja s’està treballant en diferents etapes, en el antic mandat, doncs, també es va 
fer, i que hi ha una altra cosa que també es fa que és formar a les entitats, a la gent que 
estarà a les barres, cada festa, abans de cada festa major, es fa una trobada amb les 
diferents entitats per tal de explicar-los, doncs, que ells han de servir també per controlar, 
quan veiem, doncs, nanos i nanes, és igual, adults o, que ja van de, ja van molt passats o 
que ja estan arribant a una possibilitat de, d’aquests problemes, també, com li vam dir, a 
través de, de la policia, a i, s’ha fet cada festa major, doncs, l’esforç, també, de passar per 
diferents botigues on després es diu que es compra, o que venen beguda a menors, el 
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que ells ens afirmen és que ells venen a majors d’edat i que després aquests majors 
d’edat, ells ja no poden controlar a qui se’n va, estem d’acord amb tot el que diuen, el que 
passa és que aquesta moció entenem, que tot el que es demana ja s’està fent, i que per 
tant, tampoc té sent, no té un sentit, doncs, segons la nostra visió, eh! que si volen la 
passem a aprovació, i evidentment, com no pot ser d’una altra manera, l’aprovarem, 
perquè el que s’està dient, ja s’està fent, i la intenció és seguir treballant en aquesta 
situació, només és comentar-li si vol que igualment la passem a votació, o.

Sra. Raymí.- Vaig comentar, que, que, que be que teniu aquesta visió, i ... 2 agents cívics, 
o sigui que, al final, pues la moció, la intenció és que,  reconèixer el problema que 
existeix, i que bàsicament, implementar les mesures i segueixi per aquesta línia, i 
m’agrada veure, pues que la Regidora està, també, en la mateixa línia igual que els 
agents cívics, bàsicament era això, reforçar-ho, i si ho voleu passar a votació, pues al final 
no ve de més, com dieu esteu a favor, guaita, estaria perfecte, sí que ho passaria, 
gràcies.

Sr. Alcalde.- Eh, com deia la Regidora, també s’ha fet un treball, i ara s’està treballant en 
tema també, de l’addicció a les begudes energètiques, perquè també és, també és una 
manera que s’està, que els nanos joves barregen amb l’alcohol, que teòricament, ho fan 
perquè segons diuen, doncs, els hi, els hi genera una major reacció, però al final aquestes 
begudes energètiques, com el seu nom indica, són per prendre-les quan has de fer algun 
tipus d’esports fort, si en aquell moment no se’n fa, i per tant això també els pot 
descontrolar, doncs passem a aprovació.

Votacions:

Aprovat per unanimitat

URGÊNCIES

Moció per a la commemoració de 25 de novembre, dia internacional per a 
l’eradicació de la violència masclista.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

El pitjor acte de violència és normalitzar les violències contra les dones.

En el país on vivim són múltiples els acords, declaracions, protocols i mocions als 
que l’Estat, la Generalitat i els Ajuntaments ens hem acollit en relació a la violència 
masclista. Tot i això, sabem que treballar per l’erradicació de la violència masclista 
s’ha de fer dia a dia, des de la vessant social, educativa i política. 
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Entenem que la commemoració d’un dia com el 25 de novembre no hauria 
d’existir, però mentre treballem des del feminisme, aprofitem aquest dia, i tots els 
dies, per reflexionar, i sobretot, per reivindicar. Per reflexionar per part de tota la 
societat sobre la cultura i valors intrínsecament masclistes que impregnen tots els 
àmbits de la societat i que no només discriminen la meitat de la població, sinó que 
inclús, en algun moment neguen que les dones siguin assassinades pel fet de ser 
dones.

Per això, avui i cada dia, volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus 
de violència masclista i fer explícit que a La Roca hi ha i hi haurà tolerància zero 
davant de qualsevol tipus de violència envers les dones, cobri la forma que cobri i 
vingui d’on vingui. 

Amb aquesta moció, les regidores i regidors del consistori de La Roca del Vallès 
reivindiquem que: 

 La violència envers les dones és estructural i històrica. Es troba present en 
tots els països i cultures, independent del nivell educatiu i la posició social, 
en totes les seves expressions (verbal, física, jurídica, psicològica, 
econòmica, social...). 

 La violència masclista és una de les violacions de drets humans més 
persistents del món, fruit de l’estructura patriarcal que es perpetua amb una 
insistència ferotge que impedeix el progrés de la societat en general i de les 
dones en particular, que no poden desenvolupar els seus projectes de vida 
en llibertat. En el present decenni assistim a una ofensiva visible a escala 
mundial, europea i específicament, estatal, contra els drets de les dones i 
les polítiques feministes per garantir-los.

 La violència cobra moltes formes i l’única forma d’erradicar-la és fer-ho a 
través del feminisme. Cal erradicar el patriarcat, arrancar-lo de la base de la 
nostra societat, exposar-lo, posar-li nom i denunciar-lo. 

 Arreu del món les dones patim violència sexual, econòmica, simbòlica, 
obstetrícia, sanitària i també institucional, entre d’altres. 

 La discriminació que patim les dones, en una societat on patriarcat utilitza 
el masclisme com a eina per perpetuar-se, ha calat en les nostres 
institucions judicials, permetent que en ple 2019 encara es neguin 
violacions i es jugui amb els termes “abús” i “agressió sexual” en comptes 
de parlar amb claredat i identificar les violacions. 

 La impunitat que tenen els homes maltractadors, abusadors i violadors són 
la demostració del posicionament del poder judicial d’aquest país. Amb 
aquestes sentències es ratifica la superioritat davant la llei de l’home envers 
la dona i es demostra que nous casos de violació quedaran igualment 
impunes si se segueix com fins ara. 
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 El moviment feminista, ha omplert places i carrers per posar sobre la taula 
aquesta violència institucional i n’ha denunciat nombrosos casos. Ni dones 
ni homes podem tolerar sentències judicials que descriminalitzen als 
violadors, maltractadors i assassins i qüestionen a les violades, 
maltractades i assassinades. 

 La victimització i els prejudicis sobre dones que han patit violència 
masclista ha d’acabar. Les dones que han patit o pateixen violències 
masclistes no són víctimes, són supervivents i per tant, mereixen el més 
absolut respecte per atrevir-se a parlar, per denunciar, per sobreposar-se i 
per reivindicar els seus drets. Cap dels seus actes justifica ni justificarà mai 
el que han viscut. Res justifica la violència masclista i mai es pot tolerar que 
es culpabilitzi a la dona per això. 

 La responsabilitat per canviar el món és de totes i tots. Cal però treballar, 
des de l’administració, amb polítiques feministes transversals que permetin 
redirigir la situació i acabar amb el patriarcat, assistir a les dones, educar, 
sensibilitzar. Cal ser agents transformadors, des de la ciutadania fins a les 
institucions públiques. 

 La violència masclista ha de ser una prioritat d’Estat, per la Generalitat i 
també per tots els Ajuntaments. Cal exigir l’equitat de gènere i que totes les 
polítiques públiques treballin transversalment, des del feminisme.

 El feminisme permetrà a les institucions públiques treballar des d’un enfoc 
interseccional, procurant per totes les dones que pateixen una càrrega 
afegida per raons d’origen, religió, orientació sexual, etc. 

La violència masclista només pot veure la seva fi si treballem conjuntament a 
través de la conscienciació social, les polítiques feministes reals i efectives i 
l’educació. 

Per tot l’anteriorment mencionat, aquesta mesa es compromet a complir amb els 
següents ACORDS: 

1. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències que 
pateixen les dones i reconèixer i defensar el dret de les dones a viure sense 
violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per erradicar-la.

2. Comprometre’s a mantenir les polítiques socials enfocades a erradicar els 
masclismes i a lluitar contra el patriarcat, independentment del partit polític al 
capdavant del Govern Municipal. 

3. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar:
o Oferint serveis d’atenció a dones en situació de violència – també a les 

seves filles i fills-
o Desenvolupant campanyes de sensibilització, empoderament femení, 

igualtat, prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista. 
Diàriament i especialment en activitats i festes del municipi. 
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4. Exigir als òrgans de govern estatal i autonòmic que compleixin els acords en 
matèria de Violència de Gènere. 

5. Que les polítiques feministes impregnin també els pressupostos del Govern 
Central i la Generalitat. 

6. Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells 
partits que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els DDHH 
de les dones, i la lluita contra la violència masclista.

7. Enfortir la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens per a 
l'explotació sexual, impulsada per l’organització feminista Movimiento 
Democrático de Mujeres, on ens locals, de diversos colors polítics, estem 
lluitant contra aquesta xacra.

8. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut Català 
de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Aquesta lluita ens afecta a totes i tots. Compromís, educació, de construcció i 
feminisme

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Ara seria el punt de, si, de, no, farem després..., la moció, la moció de, que 
ens van proposar els companys del PSC, es va fer una, una moció diguem-ne, que no sé 
si, Bueno, l’hem enviat, i en principi la passaríem com a tot el plenari, doncs la repartiríem, 
en aquí haurem de fer les dues votacions, la votació de la urgència i la votació després de 
la moció.
... Perfecte!, doncs, eh...

Sra. Vilardebó.- No sé si han tingut l’oportunitat de llegir-la?, volen que fem lectura 
completa?, passem als acords?, fem lectura completa? Perfecte! Doncs, 

Sra. Sánchez-Cortés-Cortes.- Bueno, moció per a la commemoració del 25 de 
novembre, dia internacional per a l’eradicació de la violència masclista. El pitjor acte de 
violència és normalitzar les violències contra les dones. En el país on vivim són múltiples 
els acords, declaracions, protocols i mocions als que l’Estat, la Generalitat i els 
Ajuntaments ens hem acollit en relació a la violència masclista. Tot i això, sabem que 
treballar per l’erradicació de la violència masclista s’ha de fer dia a dia, des de la vessant 
social, educativa i política. 
Entenem que la commemoració d’un dia com el 25 de novembre no hauria d’existir, però 
mentre treballem des del feminisme, aprofitem aquest dia, i tots els dies, per reflexionar, i 
sobretot, per reivindicar. Per reflexionar per part de tota la societat sobre la cultura i valors 
intrínsecament masclistes que impregnen tots els àmbits de la societat i que no només 
discriminen la meitat de la població, sinó que inclús, en algun moment, neguen que les 
dones siguin assassinades pel fet de ser dones. Per això, avui i cada dia, volem 
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manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de violència masclista i fer explícit que a 
la Roca hi haurà tolerància zero davant de qualsevol tipus de violència envers les dones, 
cobri la forma que cobri i vingui d’on vingui. Aquesta moció, les regidores i regidors del 
consistori de la Roca del Vallès reivindiquem que: 

 La violència envers les dones és estructural i històrica. Es troba present en tots els 
països i cultures, independent del nivell educatiu i la posició social, en totes les 
seves expressions (verbal, física, jurídica, psicològica, econòmica, social...). 

 La violència masclista és una de les violacions de drets humans més persistents 
del món, fruit de l’estructura patriarcal que es perpetua amb una insistència ferotge 
que impedeix el progrés de la societat en general i de les dones en particular, que 
no poden desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat. En el present 
decenni assistim a una ofensiva visible a escala mundial, europea i 
específicament, estatal, contra els drets de les dones i les polítiques feministes per 
garantir-los.

 La violència cobra moltes formes i l’única forma d’eradicar-la és fer-ho a través del 
feminisme. Cal eradicar el patriarcat, arrancar-lo de la base de la nostra societat, 
exposar-lo, posar-li nom i denunciar-lo. 

 Arreu del món les dones patim violència sexual, econòmica, simbòlica, obstètrica, 
sanitària i també institucional, entre d’altres. 

 La discriminació que patim les dones, en una societat on patriarcat utilitza el 
masclisme com a eina per perpetuar-se, ha calat en les nostres institucions 
judicials, permetent que en ple 2019 encara es neguin violacions i es jugui amb els 
termes “abús” i “agressió sexual” en comptes de parlar amb claredat i identificar les 
violacions. 

 La impunitat que tenen els homes maltractadors, abusadors i violadors són la 
demostració del posicionament del poder judicial d’aquest país. Amb aquestes 
sentències, es ratifica la superioritat davant la llei de l’home envers la dona i es 
demostra que nous casos de violació quedaran igualment impunes si se segueix 
com fins ara. 

 El moviment feminista, ha omplert places i carrers per posar sobre la taula aquesta 
violència institucional i n’ha denunciat nombrosos casos. Ni dones ni homes 
poden, o podem tolerar sentències judicials que descriminalitzen als violadors, 
maltractadors i assassins i qüestionen a les violades, maltractades i assassinades. 

 La victimització i els prejudicis sobre dones que han patit violència masclista ha 
d’acabar. Les dones que han patit o pateixen violències masclistes no són 
víctimes, són supervivents i per tant, mereixen el més absolut respecte per atrevir-
se a parlar, per denunciar, per sobreposar-se i per reivindicar els seus drets. Cap 
dels seus actes justifica ni justificarà mai el que han viscut. Res justifica la violència 
masclista i mai es pot tolerar que es culpabilitzi a la dona per això. 

 La responsabilitat per canviar el món és de tots, de totes i tots. Cal però treballar, 
des de l’administració, amb polítiques feministes transversals que permetin redirigir 
la situació i acabar amb el patriarcat, assistir a les dones, educar, sensibilitzar. Cal 
ser agents formadors, des de la ciutadania fins a les institucions públiques. 
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 La violència masclista ha de ser una prioritat d’Estat, per la Generalitat i també per 
tots els Ajuntaments. Cal exigir l’equitat de gènere, que totes les polítiques 
públiques treballin transversalment, des del feminisme.

 El feminisme permetrà a les institucions públiques treballar des d’un enfoc 
interseccional, procurant per totes les dones que pateixen una càrrega afegida per 
raons d’origen, religió, orientació sexual, etc. 

La violència masclista només pot veure la seva fi si treballem conjuntament a través de la 
conscienciació social, les polítiques feministes reals i efectives i l’educació. 

Per tot l’anteriorment mencionat, aquesta mesa es compromet a complir amb els següents 
ACORDS: 

1. Refermar la condemna de l’Ajuntament a totes les formes de violències que pateixen 
les dones i reconèixer i defensar el dret de les dones a viure sense violència masclista 
i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.

2. Comprometre’s a mantenir les polítiques socials enfocades a eradicar els masclismes i 
a lluitar contra el patriarcat, independentment del partit polític al capdavant del Govern 
Municipal. 

3. Refermar el compromís de l’Ajuntament per continuar:
o Oferint serveis d’atenció a dones en situació de violència – també a les seves 

filles i fills-
o Desenvolupant campanyes de sensibilització, empoderament femení, igualtat, 

prevenció i denúncia de qualsevol mena de violència masclista. Diàriament i 
especialment en activitats i festes del municipi. 

4. Exigir als òrgans de govern estatal i autonòmic que compleixin els acords en matèria 
de Violència de Gènere. 

5. Que les polítiques feministes impregnin també els pressupostos del Govern Central i la 
Generalitat. 

6. Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells partits 
que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els DDHH de les dones, i 
la lluita contra la violència masclista.

7. Enfortir la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens per a l'explotació 
sexual, impulsada per l’organització feminista Movimiento Democrático de Mujeres, on 
ens locals, de diversos colors polítics, estem lluitant contra aquesta xacra.

8. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a l’Institut Català de les 
Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Aquesta lluita ens afecta a totes i tots. Compromís, educació, de construcció i feminisme.
 
Gràcies!
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Ja ho tenim.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, perfecte, moltíssimes gràcies per la lectura! No sé si voleu, 
algú vol fer algun comentari, algun?, doncs passaríem a votació a la urgència.

Votacions de la urgència:

Aprovat per unanimitat

I ara passaríem a l’aprovació a la moció.

Votació de la moció: 

Aprovat per unanimitat

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe del Període Mig de Pagament i Morositat –Període 
2019-3T

Sr. Alcalde.- Doncs el punt C-1 és la dació de compte del Període Mig de Pagament.

Sra. Pujol.- Bé, donem compte de Període Mitjà de Pagament a proveïdors del tercer 
trimestre de 2019. El PMP és el Període mitjà de Pagament, que és el moment en que 
s’entra una factura a l’Ajuntament i es dona conformitat, és de 19,32 dies, i el període de 
morositat, que és des de que entra a l’Ajuntament fins que es paga, és de 62,01 dies.
Si comparem amb el segon trimestre, l’anterior trimestre el PMP era de 12 dies, hem pujat 
una mica fins a 19, és a dir, es tarda una mica més en conformar la factura, però en canvi, 
des que entra fins que es paga passaven 74 dies, i ara en paguen, en passen 62, per tant 
paguem abans, l’objectiu seria arribar als 60 dies des de l’inici del tràmit fins al final, però 
bé, estem treballant, doncs, per donar, per millorar aquest període, però bé, considerem 
doncs, que donat els mitjans que hi han en el servei, en els serveis econòmics de 
l’Ajuntament és una bona mitjana.

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? 

C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/04
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Sr. Alcalde.- Doncs el següent punt és la dació de compte al Ple de la modificació 
pressupostària, n’hi han dues,  la 2019/04 i /05.

Sr. Pujol.- En el Ple de la setmana passada, també vam aprovar unes modificacions 
pressupostàries, i aquelles es van aprovar en Ple perquè no hi havia, no hi havia, no eren 
del mateix grup de programa, i llavors això ens obliga a aprovar-les pel Ple, avui només 
donem compte d’aquestes modificacions, que es van aprovar, s’han aprovat per decret 
d’alcaldia, i les modificacions són la 04, hi ha, és una, primer de tot hi ha una generació de 
crèdit, això és que s’han generat nous crèdits, perquè hem rebut subvencions de diferents 
censos, i l’altra són transferències de crèdit que han passat doncs de, des de un, una 
partida, que seria el conveni del Consell Comarcal de Serveis Socials, l’hem passat a la 
partida de activitats de sanitat, i la modificació pressupostaria número 5, també són 
transferències de crèdit, eh, són de, es financen d’unes partides per donar crèdit a unes 
altres que els hi faltaven, aquestes modificacions pressupostàries ja ho vam comentar al 
Ple passat, a l’últim trimestre de l’any són habituals, perquè quan ja s’acaba, s’està 
acaben, s’està arribant al final de l’execució del pressupost, doncs, hi ha partides que 
necessiten més diners, i hi ha partides que han quedat amb un excedent de diners, i es 
fan transferències d’aquestes partides a les altres. Gràcies.

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/05

Sr. Alcalde.- Gràcies. Si.

Sr. Fernández.- Vull fer un comentari, en especial amb la modificació del pressupost, la 
darrera que han presentat.

Sra. Pujol.- La 5?

Sr. Fernández.- Sí. No tant pel contingut, sinó pel fet de que, home, fa una setmana hem 
aprovat per Ple, la modificació del pressupost on pràcticament eren les mateixes partides 
que avui, ..., eh?, estaria bé que si passem a modificar, a pressupost, a modificació per 
Ple, una cosa que ja hem fet per, per resolució d’alcaldia, ..., perquè si no, la informació 
que tens d’aquella modificació, no és completa del que està passant. La meva queixa és 
que en el moment, en aquell moment

Sra. Pujol.- La setmana passada.

Sr. Fernández.- La setmana passada, ... per la Comissió Informativa, hagués estat bé 
que ens haguessin posat també a sobre de la taula aquesta resolució, perquè llavors 
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tindríem una visió global de tot el que està passant, sinó, doncs, tens una visió parcial, 
penses que només és allò i ara veus que hi ha 90.000 euros més, home!, no està de més 
que tinguin a bé, que si les partides són les mateixes, i estem fent, una cosa que les 
dividim en dos parts perquè una passa per resolució d’alcaldia i l’altra no, que en el 
moment que s’aprovi, com a mínim que s’expliqui també...

Sra. Pujol.- Doncs per les properes modificacions ho tindrem en compte i procurem 
explicar-ho en el mateix moment.

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? 

C-4 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Doncs passaríem al següent punt, que són les resolucions d’alcaldia, no sé 
si algú vol presentar alguna resolució d’alcaldia. 

C-7 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Doncs passaríem al punt C-7, informacions d’alcaldia, en aquí, doncs, el 
que, el que hem d’explicar-los, doncs, perquè avui els hi arribarà per xarxes i per d’això, 
avui hem tingut, eh, doncs, s’ha pogut parar un desnonament de un pis al barri de la 
Torreta, on hi havia una dona sola amb un menor, un nadó, de fet, eh, és una 
problemàtica que cada vegada ens passa més a tots el municipis, i a nosaltres encara 
més, perquè no tenim parc de pisos de lloguer, i per tant, això ens està comportant uns 
problemes de, molt importants, estem intentant, doncs, obrir una borsa de lloguer, també 
a través de la feina que ja portem, al final tota aquesta feina, molts de vostès ja la 
coneixen perquè és feina que ja s’està arrossegant d’altres anys, el que passa és que el 
Consell Comarcal, doncs, també ens ha posat unes ajudes, i que millor, perquè cada 
vegada són més necessàries i, per tant, els volíem informar d’això. 
Després, també, que ja és efectiu al 100%, doncs, el retorn de l’autobús per, cap a 
Granollers des de l’entrada de Can Borrell, i que com els hi dèiem, si algú, doncs, és 
coneixedor de que algun autobús, doncs, no fa l’entrada bé, en algú en allà, que si us plau 
ens ho digui, per poder-ho passar a l’operador i seguir millorant amb aquesta, amb 
aquesta situació. A ve, jo vaig consultar si havia hagut algun problema als matins, de 
moment m’han dit que no, eh, eh, si hi ha alguna cosa, doncs, també ho mirarem, perquè 
al matí pot haver, la diferència de temps és tan justa que, que potser, pugui ser que això 
faci perdre algun enllaç. Després recordar-los, doncs, que aquesta setmana, aquest cap 
de setmana, de fet, a partir de demà, hi havia els primer actes. Demà és la festa major 
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d’hivern de Sant Sadurní, i per tant, tothom està convidat a gaudir-la. Intentarem, doncs 
això  tot i això, que la gent ho faci amb seny i ben fet. 

C-8  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt de precs i preguntes dels grups municipals.

Sr. Fernández.- Tres qüestions, una és saber si, eh, el que vaig preguntar al darrer Ple, 
en referència al carrer del Molí, de Santa Agnès, si s’ha mirat alguna cosa, el tema del 
nom del carrer que apareix a Google, si apareix bé o no. I el tema del accés a telefonia 
de, per part dels veïns que ja tenen problemes per tenir subministrament de xarxa 
telefònica, això ho vaig comentar en el Ple passat, vaja, ... Eh, i després, avui, he rebut a 
casa, m’he trobat a la bústia, la informació de la tarificació social, crec que anem una mica 
tard, és el tema en el que, eh, diguem-ne, eh, normalment s’intentava fer perquè cap a 
finals d’any es pogués fer el pagament, en aquests moments, iniciant-lo ara i acabant el 9 
de desembre, difícilment, abans de final d’any tindrem, ...,  amb el coneixement que tenim, 
sabem que és impossible abans de final d’any, i això, d’alguna forma, ja condicionarà 
també el pressupost de l’any següent, perquè s’haurà d’imputar al pressupost de l’any 
2020, i per tant, el pressupost del 2020, ja vaig avançar que hi havia coses que ens 
passarien, i aquesta és una més que en passarà, jo crec que estaria bé intentar reforçar 
els sistemes dels procediments perquè això pugui sortir, és a dir, no cal que sortir a 
primers d’any, però poder sortir a l’estiu, com ja ha sortit altres vegades, ja després hi 
havia hagut dificultats per poder fer el pagament a temps, sortint a l’estiu, eh, doncs clar, 
sortint ara al més de novembre, el tema és encara molt més complicat, i estem parlant de 
les famílies més necessitades del municipi. Els diners els hi arribaran però en algun cas, 
la necessitat és l’abans possible.

Sra. Moreno.- Ah, sí, eh, Carles, te’n recordes del?, això és fruït d’haver fet el conveni 
amb el Consell Comarcal, que el ser treballadores del Consell Comarcal, han tingut 
dificultats per accedir a EACAT. Elles no tenien signatura i això ha fet endarreriment 
aquest problema tècnic ha fet endarrerir tot aquest procés. Si, si, si. Tens tota la raó.

Sr. Del Villar.- Per la meva part, el tema del carrer del Molí que vam comentar que no 
sortia en el Google maps, eh, em vaig trobar amb el tècnic i ens hi vam posar, em va 
comentar el tècnic que havíeu estat parlant, de fet, ell ja hi havia fet una petició a Google 
perquè canvies el nom, in situ, amb mi al davant, ho va tornar a fer, em va ensenyar com 
es feia, i de fet jo també ho vaig fer. La petició està feta, de fet em va comentar que altres 
vegades quan s’havia trobat en situació similar, que en un carrer no sortia el nom, ell va 
fer la mateixa petició i li van posar ràpid, suposo que el senyor Google va dir: “Ostres, no 
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el tenia anomenat i no tenia ni idea”. I aquest, en ser un canvi de nom, no sé perquè els 
està costant molt, però de fet, ja estem a sobre, vull dir, vam fer ja fa uns dies una doble 
petició i esperem que en algun moment Google, si més no, ens pugui fer cas. 

I el tema de la xarxa telefònica, aviem, em disculparà, però jo no el recordo, tampoc no sé 
ben be de qui...

Sr. Alcalde.- Haurem de fer la petició a Telefònica, també, bàsicament, a les cobertures 
de Santa Agnès doncs ja sabem que en allà s’haurà de...

Sr. Fernández.- Jo crec que és fer una gestió amb Telefónica, amb la delegació de 
Telefònica i, doncs, intentar que aquest temes es vagin resolent.

Sr. Alcalde.- Gràcies, doncs amb aquest punt ja arribem a la finalització del plenari, eh, 
quan són les 20 hores 54 minuts, donem per acabat el Ple, senyor Secretari? 

Si?, doncs, d’acord.

Ara passem a precs i preguntes del, dels. No, sí, sí, home, sí.

Sra. Pujol.- Ara toca.

Sr. Alcalde.- Bueno, eh, li explicaré, sempre que.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
20 hores i 54 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Albert Gil Gutiérrez   Antoni Peralta Garcerá
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