
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

Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria, aprovat pel ple del Consell de 
16 de març 2016 i formalitzat el 20 de desembre 2016 en el sentit següent:

(a) Incorporar el servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una 
dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2017,

(b) Establir el cost addicional del servei per al 2017 en 10.800,33 €, que 
l’ajuntament haurà

d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 de setembre de 2017.

(c) Per als anys successiu de vigència del conveni, el cost de l’assistència 
queda fixat en 26.134,90 € anuals (dels quals 4.534,24 corresponen a 
l’assistència de medi ambient i enginyeria i 21.600,26 € a la d’arquitectura) 
Aquest cost s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni.

Cinquè.-El 2 de març de 2020, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l'Àrea de 
Medi Ambient i Territori, proposa una nova modificació del citat conveni i en 
conseqüència emet l’informe següent:

“RELACIÓ DE FETS

El Consell Comarcal té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a raó de 
14 hores setmanals i de medi ambient i enginyeria a raó de 7 hores setmanals.

El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria a l’Ajuntament, per a l’any 2020, 
està establert en 34.766,91 euros, dels quals 23.300,72 corresponen a 
l’assistència d’arquitectura i 11.466,19 euros a l’assistència de medi ambient i 
enginyeria, import que l’Ajuntament havia d’abonar al Consell Comarcal per 
meitats iguals abans del 31 de gener i 31 de juliol.

El 22 d’octubre de 2019 l’Ajuntament de la Roca del Vallès va sol·licitar al 
Consell Comarcal la modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en 
matèria d’arquitectura de 14 hores a 28 hores setmanals, així com per afegir-hi 
l’assistència en matèria de medi ambient amb una dedicació de 14 hores 
setmanals.

Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la 
prestació d'assistència tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 
i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

Per tant, PROPOSO,

1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF 
P0818000B, les
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modificacions següents:

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com segueix:

“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:

A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades 
per part del CONSELL COMARCAL són les següents:

1.Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre 
els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit de l’arquitectura

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
materia d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència 
municipal en matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a 
terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer 
el seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors

6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 
l’arquitectura

B) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per 
part del CONSELL COMARCAL són les següents:

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre 
els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit de medi ambient i enginyeria

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
materia d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència 
municipal en matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat 
municipal, en l’àmbit d’enginyeria

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors
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6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 
l'enginyeria

C) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, les funcions desenvolupades 
per part del CONSELL COMARCAL són les següents:

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre 
els projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit del medi ambient

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèriade medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència 
municipal en matèria de medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre les obres i serveis de titularitat municipal, en 
l’àmbit del medi ambient

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors

6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del 
medi ambient”

b) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix:

“3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites 
més amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a 
dedicar al seu desenvolupament les hores següents:

 28 hores setmanals a arquitectura, 14 de les quals corresponen a l’ampliació 
a partir de 23 de març de 2020

 7 hores setmanals a enginyeria

 14 hores setmanals a medi ambient a partir de l’1 de juliol de 2020”

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats tal 
com segueix: 

“1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència prevista en 
el pacte segon és de 64.614,88 euros, dels quals 23.300,72 euros 
corresponen a la dedicació de 14 hores setmanals en matèria d’arquitectura, 
18.080,34 euros corresponen a l’ampliació de la dedicació en materia 
d’arquitectura a 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020, 11.466,19 
euros corresponen a la dedicació de 7 hores setmanals en matèria 

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

d’enginyeria i 11.767,63 euros corresponen a la dedicació de 14 hores 
setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de juliol.

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de 
vigència del conveni en 81.602,89 euros, dels quals 46.601,44 euros 
corresponen a l’assistència d’arquitectura, 11.466,19 € a la d’enginyeria i 
23.535,26 euros a la de medi ambient. Aquests costos s’hauran d’actualitzar 
segons allò establert al conveni.

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada 
en els punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 
31 de juliol de cada anualitat. 

No obstant això, l’any 2020 abonarà 17.383,45 abans del 31 de gener i 
47.231,43 euros abans del 31 de juliol.”

3. Reconèixer el dret de vint-i-nou mil vuit-cents quaranta-set euros amb 
noranta-set cèntims (29.847,97 euros), corresponent a l’ampliació de la 
dedicació d’arquitectura de 14 hores setmanals a 28 hores setmanals a partir 
del 23 de març de 2020, així com a la incorporació de l’assistència en matèria 
de medi ambient amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de 
juliol de 2020, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència 
tècnica medi ambient i territori.”

2. El 6 de març de 2020, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, ha emès l’informe corresponent.

3. L’11 de març de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar 
favorablement i ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels 
presents. “ (sic)

Sisè.-La proposta presentada, estableix, resumint, la modificació del conveni 
en el sentit abans citat modificant el número d’hores que compren aquesta 
assistència que quedarà establerta en 28h/setmana en el cas d’arquitectura, 
(14h/s corresponen a l’ampliació conveniada a partir del 23 de març de 2020); 
7h/s per assistència en matèria d’enginyeria i 14h/s per a medi ambient, a partir 
de l’1 de juliol de 2020.

Setè.-D’acord amb aquesta modificació, el pacte quart del conveni, 
concretament els apartats 1r, 2n i 3r, queden redactats tal com segueix:

“1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència prevista en 
el pacte segon és de 64.614,88 euros, dels quals 23.300,72 euros 
corresponen a la dedicació de 14 hores setmanals en matèria d’arquitectura, 
18.080,34 euros corresponen a l’ampliació de la dedicació en materia 
d’arquitectura a 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020, 11.466,19 
euros corresponen a la dedicació de 7 hores setmanals en matèria 
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d’enginyeria i 11.767,63 euros corresponen a la dedicació de 14 hores 
setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de juliol.

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de 
vigència del conveni en 81.602,89 euros, dels quals 46.601,44 euros 
corresponen a l’assistència d’arquitectura, 11.466,19 € a la d’enginyeria i 
23.535,26 euros a la de medi ambient. Aquests costos s’hauran d’actualitzar 
segons allò establert al conveni.

Vuitè.-El cost d’aquesta nova modificació del conveni per l’any 2020 comporta 
que l’Ajuntament abonarà 17.383,45 abans del 31 de gener i 47.231,43 euros 
abans del 31 de juliol, i pels següents anys de conveni, exercici 2021, el cost 
ascendeix a la quantia de 81.602,89 euros/any.

Novè.-La vigència d’aquesta modificació que entrarà en vigor en la data de la 
seva signatura, tindrà com a data d’efectes des del dia 23 de març de 2020, pel 
que fa a l’assistència en arquitectura i des de l’1 de juliol en el cas de medi 
ambient fins al 31 de desembre de 2021.

FONAMENTS DE DRET

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-

-Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. (TRLOCC)

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-

-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques -LPACAP-.

-Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.

-RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les 
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya

- Reial Decret 424/2017, de 28 de abril, pel que es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local. Arts 2.2a/ en correlació 
amb l’art 7.1a/
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-RDLeg 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL, art 74

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

PRIMERA.- Objecte

Es proposa la modificació del conveni subscrit amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, aprovat pel ple del Consell de 16 de març 2016 i formalitzat el 
20 de desembre 2016, per a la prestació d’assistència tècnica en virtut del qual 
l’ajuntament rebia assistència en matèria de medi ambient i enginyeria 
modificat en data 17 de maig de 2017, incorporant l’assistència en matèria 
d’arquitectura a raó de catorze hores setmanals i a l’exercici 2020 es pretén 
una nova modificació del pactes relatius al nombre d’hores prestades en els 
serveis assistits i del cost dels mateixos, que d’acord amb la nova redacció del 
pactes segon apartat primer i tercer i del pacte quart del conveni, concretament 
els apartats 1r, 2n i 3r, queden redactats tal com segueix:

“1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència prevista en 
el pacte segon és de 64.614,88 euros, dels quals 23.300,72 euros 
corresponen a la dedicació de 14 hores setmanals en matèria d’arquitectura, 
18.080,34 euros corresponen a l’ampliació de la dedicació en materia 
d’arquitectura a 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020, 11.466,19 
euros corresponen a la dedicació de 7 hores setmanals en matèria 
d’enginyeria i 11.767,63 euros corresponen a la dedicació de 14 hores 
setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de juliol.

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de 
vigència del conveni en 81.602,89 euros, dels quals 46.601,44 euros 
corresponen a l’assistència d’arquitectura, 11.466,19 € a la d’enginyeria i 
23.535,26 euros a la de medi ambient. Aquests costos s’hauran d’actualitzar 
segons allò establert al conveni.

L’article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el 
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals.

L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya estableix la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis, que es regirà 
pels principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, 
suplència, associació, que tenen que concretar-se en el programa d’actuació 
comarcal.
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L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis, estableix que la comarca, de conformitat 
amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis 
de competència municipal en virtut de delegació o conveni. Els programes 
d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens perjudici de les 
modificacions que acordi el ple del consell comarcal seguint el mateix 
procediment establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els 
mateixos programes.

El programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès oriental 2018-
2021, aprovat definitivament en sessió plenària ordinària de 21 de novembre de 
2018 i publicat al BOPB de 4 de desembre de 2018, estableix en la seva 
actuació L3 ATENCIÓ AL MEDI AMBIENT, la relativa al Servei d’assistència 
tècnica a municipis, que comprèn:

(a) Prestar serveis d’assistència en matèria d’enginyeria, arquitectura 
(arquitectura tècnica) i medi ambient als municipis de la comarca, i (b) Prestar 
el servei comarcal de comptabilitat i eficiència energètica als municipis de la 
comarca, així com l’actuació L4: ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA 
XARXA COMARCAL DE SERVEIS- Aprofundir en serveis d’assistència i 
assessorament que té com objectius : (i) Potenciar l’Oficina Tècnica de Medi 
Ambient i Territori,(ii) Promoure els serveis d’assistència i assessorament 
integrals, en els quals apart de l’assessorament tècnic específic s’acompanya 
d’un assessorament jurídic i administratiu, (iii) Potenciar els serveis 
d’assistència i assessorament que s’estan duent a terme actualment, (iv) Donar 
resposta als nous encàrrecs d’assistència i assessorament, (v) Oferir 
assessorament en ajuts europeus.

SEGONA- Naturalesa jurídica del conveni

Una modalitat limitada de la translació competencial que pot produir-se entre 
persones públiques diferents és la que l’article 11è de la LRJSP, llei bàsica, 
denomina encomana de gestió, i que la llei 26/2010 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques en el seu article 10è contempla en un sentit similar.

En aquesta figura el que es trasllada d’un òrgan a un altre és l’exercici d’una 
potestat en els seus aspectes materials o tècnics retenint els aspectes jurídics i 
formals del seu exercici. Així aquesta en quan al seu objecte ha de limitar-se a 
la realització d’activitats de caràcter material o tècnic, d’acord amb l’apartat 1r , 
reservant-se les accions de caràcter jurídic, que ha de romandre en l’òrgan o 
ens encomanant, art 11.2.

Seguint l’opinió doctrinal (Fernández Farreres) es pot dir que l’encàrrec o 
encomana de gestió és una tècnica de cooperació administrativa que permet 
compatibilitzar la irrenunciabilitat de les competències d’una Administració amb 
la mancança de mitjans materials per a la seva gestió.
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D’aquesta forma, mitjançant l’instrument de l’encàrrec de gestió, un òrgan 
administratiu o una Administració, com és el cas present, encarrega la 
realització d’activitats de caràcter material o tècnic del servei de la seva 
competència a un altre òrgan o Administració, ja sigui per raons d’eficàcia, ja 
sigui perquè no posseeix els mitjans tècnics idonis per al seu exercici.

En conseqüència, per a la realització de la encomana han de concórrer raons 
d’eficàcia o absència en l’òrgan o ens encomanant dels mitjans tècnics idonis 
per al seu desenvolupament, i, en cap cas podran tenir per objecte prestacions 
pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic, 
ja que de ser així, hauran d’ajustar-se, en quan a la seva naturalesa i règim 
jurídic al que prevegi dita llei.

En el present cas, ens trobem davant d’aquesta figura, i d’acord amb la LRJSP, 
el requisit formal per instrumentar-la serà el Conveni, art 11.4 Tot i que el 
conveni que es contempla als articles 47 i següents LRJSP obeeix a un altre 
tipus de relació interadministrativa, aquests articles poden servir per poder 
completar el règim del conveni de l’encàrrec en tot allò que no sigui 
contradictori amb la seva naturalesa. 

D’aquesta forma, aquest article pot servir de guia per completar determinats 
conceptes que són relacionats de forma genèrica a l’article 10 de la Llei 
26/2010 en allò que fa referència als convenis d’encàrrec de gestió. Així mateix, 
cal tenir present l’esment que s’efectua a l’article 53 LRJSP sobre la remissió al 
Tribunal de Comptes o òrgan autonòmic anàleg (Sindicatura de Comptes, en el 
cas de Catalunya) dels convenis interadministratius.

Atès que el conveni ja va ser aprovat pel ple del Consell de 16 de març 2016 i 
formalitzat el 20 de desembre 2016, i va ser novament ampliat al 2017, hem de 
tenir present que aquesta nova ampliació haurà de seguir els mateixos tràmits 
que per a la seva aprovació.

TERCERA- Justificació de la celebració dels convenis

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ser 
encomanada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa 
administració o d’una altre diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els 
mitjans tècnics idonis pel seu desenvolupament.

La subscripció de convenis haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, 
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la 
realització d'activitats d'utilitat pública i complir amb la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.
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Cada administració pot regular, per reglament, els requisits dels acords a que 
fa esment l’apartat 3, que han d’incloure, com a mínim, la expressa menció de 
la activitat o activitats afectades, el termini de vigència i la naturalesa i abast de 
la gestió encarregada.

La gestió, justificació i resta d'actuacions relacionades amb les despeses 
derivades dels convenis que incloguin compromisos financers per a 
l'Administració Pública o qualsevol dels seus organismes públics o entitats de 
dret públic vinculats o dependents que ho subscriguin, així com amb els fons 
compromesos en virtut d'aquests convenis, s'ajustaran al que es disposa en la 
legislació pressupostària.

Els convenis que incloguin compromisos financers hauran de ser financerament 
sostenibles, havent de tenir, els qui els subscriguin, capacitat per finançar els 
compromisos assumits durant la vigència del conveni.

Les aportacions financeres que es comprometin a realitzar els signants no 
podran ser superiors a les despeses derivades de l'execució del conveni. 
Aquest extrem no queda definit clarament en la proposta presentada pel 
CCVO.

Quan el conveni instrumenti una subvenció haurà de complir amb el previst en 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la normativa 
autonòmica de desenvolupament que, si escau, resulti aplicable.

Així mateix, quan el conveni tingui per objecte la delegació de competències en 
una Entitat Local, haurà de complir amb el que es disposa en Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Els convenis es perfeccionen per la prestació del consentiment de les parts.

Quart.-Despeses dels convenis

L’article 10.5 c de Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els convenis 
contindran la fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb la 
indicació dels crèdits pressupostaris corresponents que es transfereixen.

En igual sentit es manifesta l’article 48 de la LRJSP, el qual, encara que sigui 
un article relatiu als convenis interadministratius en general, que no conté 
normativa específica sobre l’encàrrec de gestió, sí que serveix per accentuar 
l’obligació de justificar les aportacions financeres de les parts implicades i 
l’obligació que les despeses no siguin superiors a les derivades de l’execució 
del conveni. Si aquestes prescripcions són aplicables amb caràcter general als 
convenis interadministratius que no responen a un encàrrec de gestió, més 
encara s’han de tenir present amb els encàrrecs interadministratius per realitzar 
activitats materials o tècniques. D’aquesta forma, l’article 48.4-6 estableix el 
següent:
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“48.4. La gestió, justificació i resta d’actuacions relacionades amb les despeses 
derivades dels convenis que incloguin compromisos financers per a 
l’Administració pública o qualsevol dels seus organismos públics o entitats de 
dret públic vinculats o dependents que els subscriguin, així com amb els fons 
compromesos en virtut dels convenis esmentats, s’han d’ajustar al que disposa 
la legislació pressupostària.

48.5. Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser 
financerament sostenibles, i els qui els subscriguin han de tenir capacitat per 
finançar els assumits durant la vigència del conveni.

48.6. Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants 
no poden ser superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni.”

Cal tenir present que aquest article ve referit a convenis de col·laboració, en 
termes generals, més que als convenis d’encàrrec de gestió, que troben la seva 
regulació als articles 11 LRJSP i a l’article 2010, com ja s’ha expressat al llarg 
d’aquest informe. Malgrat això, la normativa dels articles 48 i següents no 
resulta contradictòria amb aquesta regulació i, en tan que resulta 
complementària, pot servir per orientar i completar alguns aspectes que no 
queden plenament especificats en els articles ja indicats.

El Títol VI del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. (TRLOCC), regula 
el finançament d’aquesta i estableix que

“ 39.1 Les finances de las comarques es nodreixen dels recursos següents:

a) Els ingressos de dret privat.

b) Les taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 
competència.

c) Les contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, 
l’ampliació o la millora de serveis de competència comarcal.

d) Les participacions en impostos de l’Estat i de la Generalitat establertes a 
favor de les comarques.

e) Les subvenciones i altres ingressos de dret públic.

f) Els procedents d’operacions de crèdit.

g) Les multes.

39.2 Corresponen també a las comarques participacions en els ingressos 
provincials si assumeixen competències de les diputacions en virtut de la 
redistribució competencial efectuada pel Parlament.”
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L’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprovà el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu que les entitats 
locals podran establir preus públics per la prestació dels serveis o la realització 
d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de 
les circumstàncies següents:

1.- Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels interessats.

2.- Que no es prestin pel sector privat.

L’import del preu públic ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de 
l’activitat realitzada. Si bé quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o 
d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota 
del límit que preveu l’apartat anterior. En aquests casos s’ha de consignar als 
pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la diferència 
resultant si n’hi ha.

Artículo 41. Concepto. Las entidades locales podrán establecer precios 
públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 
competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las 
circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley.

Artículo 20. Hecho imponible.

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán 
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.

En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales 
que establezcan las entidades locales por: (….)

B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad 
administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se 
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se 
produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A 
estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte 
de los administrados:

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.

Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles 
para la vida privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su 
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.
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No consta aprovada per part del Consell Comarcal, ordenança fiscal de preus 
públics relatiu al cost dels serveis oferts: assistència tècnica als municipis, com 
sí hi havia a l’exercici 2001, i tampoc s’adjunta a la proposta un estudi de 
costos dels serveis oferts pel mateix i que són objecte de l’ampliació del 
present conveni, per la qual cosa no es pot comprovar l’ajust de les aportacions 
a realitzar per part d’aquesta administració al que preveu l’apartat 6è de l’art 48 
LRJSP.

D’acord amb l’art 43 TRLOCC, en tots els aspectes relatius al règim de 
finançament, pressupostari, d’intervenció i de comptabilitat s’apliquen les 
normes generals de la legislació bàsica de l’Estat i de la legislació de la 
Generalitat reguladora de les finances locals.

Quan al personal afecte al servei, segons informació obtinguda de la seva 
pàgina web i del DOGC 7845 de 15 d’abril de 2019 la plantilla del CCVO està 
composada per personal majoritàriament en règim d’interinitat.

La majoria de personal afecte al servei a prestar són funcionaris interins, del 
grup A1 i A2, pels quals l’Ajuntament abonarà un total de 64.614,88 €/any 2020 
i 81.602,89€ els restants exercicis. Costos que hauran d’actualitzar-se, segons 
el que estableixi el conveni. En el present cas, atès que la vigència del mateix 
s’ha fixat fins al 31 de desembre de 2021, no hi ha clàusula d’actualització.

Aquest perceben un sou anual a càrrec del CCVO, aproximat, de 35.484,44€/ 
any bruts A1 i 34.088,02€/any A2.

Tenint en compte que aquest any 2020 té un total de 53 setmanes, i el 
contracte d’arquitectura i enginyeria s’aplica a partir de la setmana 13, 14h/s 
per 40 setmanes suposen un total de 560h/any; 7h/s per 40 s serien 280h/a i, el 
de medi ambient ,des de la setmana 27, 26s * 14h/s donarien un total de 364h 
en total, pel qual s’ha d’abonar un total de 64.614,88€.

Per 2021 el càlcul s’ha de fer sobre 52 setmanes, essent el següent

24h/s * 52= 1248h/a

7h/s*52=364h/a

14h/s*52=728h/a

El que farien un total de 2340h/a, per les qual s’hauran d’abonar 81.602,89€/a, 
el que surt un preu/hora de 34,87€ en termes homogenis.

Tenint en compte el sou que abona el CCVO als seus treballadors, pel preu 
que cobra per l’assistència, l’Ajuntament de La Roca podria incrementar la seva 
plantilla en 2 tècnics A1 amb un cost de 70.968,88€/a i jornada de 1642h/a, i un 
A2 a mitja jornada amb un cost total de 17.044,01€/a i jornada de 821h/a, amb 
un cost total de 88.012,89€/a i una jornada de 4.105h/a, el que suposa un 
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increment de 1765h/a, el que posaria en dubte el compliment del què preveu 
l’art 48.6 LRJSP, en quan al cost del servei.

De totes formes, cal posar de manifest que la selecció de dues places 
d’arquitecte com a funcionaris de l’ajuntament, resta supeditada al compliment 
de les normes pressupostàries de taxa de reposició, que ha de fonamentar 
l’oferta pública d’ocupació corresponent, a més de la corresponent modificació 
de la plantilla i el necessari compliment de les limitacions d’increment de la 
massa salarial que també disposa la normativa pressupostària.

El conveni en la part d’assistència en matèria d’arquitectura entrarà en vigor en 
la data de la seva signatura, segons s’estableix a l’article 11.3 b) LRJSP quan 
parla de la formalització dels convenis d’encàrrec de gestió. Ara bé, delc 
contingut del conveni, resulta que es preveu una aplicació retroactiva al 23 de 
març i l’1 de juliol de 2020. En aquest sentit, cal recordar el que preveu l’art.39 
de la Llei 39/2015, de manera que la seva validesa i efectes es produiran des 
de la data en que es dictin excepte que en ells es disposi una altre cosa o 
concorrin els supòsits d’excepció de l’apartat tercer, quins són: que es dictin en 
substitució d’actes anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables a 
l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data en 
que es retrotregui la eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos 
legítims d’altres persones.

La traducció de la retroactivitat implica que l’ajuntament hauria de pagar el cost 
econòmic previst al conveni des de l’1 de juny. Val a dir que aquesta possibilitat 
tan sols serà possible si des de l’Àrea gestora s’acredita que el supòsit de fet, 
l’encàrrec de gestió, ja s’està executant des d’aquesta data, a efectes d’evitar 
un enriquiment injust per part de l’ajuntament i sense perjudici de la infracció de 
la norma legal que implicar l’exercici d’un encàrrec sense que s’hagi formalitzat.

Atès que en el mateix es contempla que aquesta serà des del 23 de març de 
2020 i per assistència medi ambient i des de l’1 de juliol i fins al 31 de 
desembre de 2021, caldrà veure si concorren en el present cas, el supòsit 
abans esmentat de l’art 39.3.

CINQUENA.- Contingut dels convenis

De conformitat amb l’article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, si 
l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa 
administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni, 
que s'ha de regir per la legislació de règim local. El conveni de col·laboració ha 
d'establir almenys les determinacions següents:

a) L'abast i el contingut de l'activitat encarregada.

b) Les raons que justifiquen l'encàrrec.
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c) La fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb la indicació dels 
crèdits pressupostaris corresponents que es transfereixen.

d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de l'encàrrec.

e) El termini de vigència del conveni.

En quan a la gestió d’aquestes encomanes, l’apartat 6è estableix que, l’òrgan 
que rebi l’encàrrec, pot gestionar-lo directament o pels mitjans que estableixin 
la legislació de contractes del sector públic i, si escau, la normativa de règim 
local.

En igual sentit es manifesta l’art.49 de la LRJSP. tenint en compte les següents 
regles en quan al terme de vigència

1r. Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser 
superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

2n. A qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l'apartat 
anterior, els signants del conveni podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.

CINQUENA.-Tramitació

Cal tenir present que ens trobem davant d’una modificació d’un conveni ja 
signat i modificat, per la qual cosa, per aquesta nova modificació d’alguns punts 
del seu clausulat, haurà de seguir-se els mateixos tràmits que per a la seva 
aprovació.

El procediment a seguir el trobem en l’art.114.3e/ del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, relatiu a l’adopció d’acords de ple, que estableix que:

“3. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación para adoptar acuerdos sobre las materias 
siguientes:

e) La dispensa de servicios mínimos y la transferencia de funciones o 
actividades a otras administraciones públicas, y también la aceptación de las 
delegaciones o encargos de gestión realizados por otras administraciones, a 
menos que éstas sean impuestas obligatoriamente por ley.”

SISENA.- Extinció

De conformitat amb l’article 10.5 e/ de la llei 26/2010 i l’art 51 de la LRJSP els 
convenis s'extingeixen assolit el termini de vigència del mateix, pel compliment 
de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de 
resolució.

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga del mateix.

b) L'acord unànime de tots els signants.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun 
del signants.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà 
comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l'execució del conveni i a les altres parts signatàries.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la 
part que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries la concurrència de la 
causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per 
aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així 
s'hagués previst.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis.

Així mateix, el compliment i la resolució dels convenis donarà lloc a la liquidació 
dels mateixos amb l'objecte de determinar les obligacions i compromisos de 
cadascuna de les parts.

En el supòsit de convenis dels quals derivin compromisos financers, 
s'entendran complimentats quan el seu objecte s'hagi realitzat en els termes i a 
satisfacció d'ambdues parts, d'acord amb les seves respectives competències, 
tenint en compte les següents regles:

a) Si de la liquidació resultés que l'import de les actuacions executades per 
alguna de les parts fos inferior als fons que la mateixa hagués rebut de la resta 
de parts del conveni per finançar aquesta execució, aquella haurà de reintegrar 
a aquestes l'excés que correspongui a cadascuna, en el termini màxim d'un 
mes des que s'hagués aprovat la liquidació.

Transcorregut el termini màxim d'un mes, esmentat en el paràgraf anterior, 
sense que s'hagi produït el reintegrament, s'haurà d'abonar a aquestes parts, 
també en el termini d'un mes a explicar des d'aquest moment, l’interès de 
demora aplicable al citat reintegrament, que serà en tot caso el que resulti de 
les disposicions de caràcter general reguladores de la despesa pública i de 
l'activitat econòmico-financera del sector públic.
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b) Si fos superior, la resta de parts del conveni, en el termini d'un mes des de 
l'aprovació de la liquidació, haurà d'abonar a la part que es tracti la diferència 
que correspongui a cadascuna d'elles, amb el límit màxim de les quantitats que 
cadascuna d'elles s'hagués compromès a aportar en virtut del conveni. En cap 
cas les parts del conveni tindran dret a exigir al resto quantia alguna que superi 
els citats límits màxims.

No obstant això l'anterior, si quan concorri qualsevol de les causes de resolució 
del conveni existeixen actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la 
comissió de seguiment, vigilància i control del conveni o, en defecte d'això, del 
responsable del mecanisme al fet que fa referència la lletra f) de l'article 49, 
podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que 
considerin oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva 
finalització, transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liquidació de les 
mateixes en els termes establerts a l'apartat anterior.

SETENA- Remissió de convenis al Tribunal de Comptes.

De conformitat amb l’article 53 de la LRJSP dins dels tres mesos següents a la 
subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics del qual 
assumits superin els 600.000 euros, aquests hauran de remetre's 
electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la 
Comunitat Autònoma, segons correspongui. Igualment es comunicaran al 
Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma, 
segons correspongui, les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, 
alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l'extinció dels 
convenis indicats.

VUITENA.- Transparència en els convenis de col·laboració

De conformitat amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha de publicar al 
Portal de Transparència :

(a) la relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que 
els signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i 
el període de vigència;

(b) les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa 
referència la lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït; c) la informació 
relativa al compliment i l’execució dels convenis.

Les obligacions de publicitat establertes s’han de fer efectives per mitjà del 
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha 
d’integrar en el Portal de la Transparència.

Conclusions
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El que s’està proposant per part del Consell Comarcal és l’ampliació d’un 
encàrrec de gestió que en el seu moment va efectuar l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, i que ja ha estat modificat amb anterioritat a l’any 2017.

La figura de l’encomana de gestió la trobem en l’article 10 L26/2010 i 11 de la 
llei 40/2015.

L’encàrrec inicial fet al Consell Comarcal es justificà per a la realització d’unes 
activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència d’aquest 
Ajuntament, en aquest cas els serveis d’arquitectura, enginyeria i medi ambient, 
per raons d’eficàcia, atès que no es disposa dels mitjans tècnics idonis per a 
dur-la a terme amb mitjans propis, per la qual cosa, l’assumpció d’aquesta 
segona ampliació en un període de quatre anys, significa que l’ajuntament no 
compta amb suficients mitjans personals per fer front a totes les funcions 
pròpies d’un servei d’urbanisme d’un municipi de 10.650 hb ( segons Idescat 
2019,) i, posa de manifest, la necessitat de comptar amb més efectius 
personals a la plantilla municipal del Grup A1, TAE

d’arquitectes, que permetessin l’assumpció d’aquestes tasques, per personal 
propi, funcionaris municipals, sense necessitat de recórrer a l’encàrrec, tenint 
en compte les limitacions pressupostàries imposades per la LPGE.

Atès que no es contempla el règim de modificació del conveni, haurà de fer-se 
d’acord amb l’art 114.3e/ del DL 2/2003, en correlació amb l’art 47.2h/ de la 
LBRL, per tant, es requerirà del vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Corporació, en sessió plenària, aprovat doncs, pel Ple 
de l’Ajuntament.

Com és el cas que, el conveni suposa obligacions econòmiques per a 
l’Ajuntament i pot afectar al volum dels seus ingressos hauria de contenir la 
fórmula de finançament de les activitats encarregades, amb la indicació dels 
crèdits pressupostaris corresponents que es transfereixen, que haurà de 
sotmetre’s a informe de la Intervenció municipal de Fons, per a la seva 
fiscalització.

Amb les dades aportades, tenint en compte que no consta en el mateix la 
citada fórmula de finançament de les activitats encarregades, ex art 10.5 L 
26/2010, i sense temps per a fer un estudi exhaustiu, queda palès que, el cost 
del servei per a aquest Ajuntament és de 64.614,88€ per l’exercici 2020, cost 
que caldria ajustar ateses les dates de meritació consignades i la data real de 
la efectiva prestació dels serveis, i, de 81.602,89€/any per un total de 2.340h, el 
que posaria en dubte el compliment del què preveu l’art 48.6 LRJSP. Caldria 
estudiar si la situación actual de les finances municipals permetria dotar de més 
efectius de personal per assolir el propi Ajuntament aquestes tasques tenint en 
compte les limitacions establertes per la LPGE 2018 (en relació a la taxa de 
reposició i l’increment de la massa salarial) i d’acord amb el pressupost.
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Quedaria per aclarir quina és la data exacta de la prestació de l’assistència en 
materia d’arquitectura i medi ambient, atès que el 23 de març de 2020, no era 
possible la prestació d’aquests serveis per la situació de pandèmia COVID-19 
que patim, i a data 1 de juliol no es té constància de la prestació de 
l’assistència en matèria de medi ambient.

Aquestes modificacions seran vigents des de la data de la seva signatura, i 
caldria veure si seria d’aplicació l’article 39,3 de la llei 39/2015 al present cas, 
sempre i quan hi concorrin les causes establertes en el mateix.

La qual cosa entén qui subscriu aquest informe, llevat millor opinió 
fonamentada en dret.” (sic)

Per tot això, 

Al Ple de la Corporació, PROPOSO, prèvia admissió per urgència de la 
consideració i debat del present punt, l’adopció dels següents acords:

Primer- Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència 
técnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’ajuntament de La 
Roca del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria, aprovat pel ple del 
Consell de 16 de març 2016 i formalitzat el 20 de desembre 2016 en el sentit 
següent:

a. Ampliar el servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una 
dedicació de 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020.

b. Establir el cost del servei per al 2020 #64.614,88 euros,# dels quals 
#23.300,72 euros #corresponen a la dedicació de 14 hores setmanals en 
matèria d’arquitectura, #18.080,34 euros# corresponen a l’ampliació de la 
dedicació en matèria d’arquitectura a 14 hores setmanals a partir del 23 de 
març de 2020, #11.466,19 euros# corresponen a la dedicació de 7 hores 
setmanals en matèria d’enginyeria i #11.767,63 euros# corresponen a la 
dedicació de 14 hores setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de 
juliol.

c. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència 
del conveni en #81.602,89 euros#, dels quals #46.601,44 euros# corresponen a 
l’assistència d’arquitectura, #11.466,19 €# a la d’enginyeria i #23.535,26 euros# 
a la de medi ambient. Aquest conveni no contempla clàusula d’actualització del 
cost dels serveis prestats.

Segon- Autoritzar i disposar la despesa d’import total de #146.217,77 euros# 
en concepte d’aprovació del contingut i la signatura del conveni d’assistència 
tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de# 64.614,88 euros#, per a l’any 2020 i d’un cost per l’exercici 2021 de 
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#81.602,89 euros/any#. La modificació del conveni es vigent fins el 31 de 
desembre de 2021.

Tercer-Informar que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura figuren els següents assentaments, en la modalitat de 
Retenció de Crèdit (RC), de data 22 de juliol de 2020:

 Aplicació pressupostària: 11 170 46501 – Conveni Medi Ambient 
Consell Comarcal. Exercici: 2020. 

 Assentament comptable: 220200001877. 

 Modalitat: RC – Retenció de crèdit. 

 Data: 24/03/2020. 

 Import: 23.300,72 euros. 

 Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental. CIF número: P5800010J. 

 Aplicació pressupostària: 11 170 46501 – Conveni Medi Ambient 
Consell Comarcal. Exercici: 2020. 

 Assentament comptable: 220200001878. 

 Modalitat: RC – Retenció de crèdit. 

 Data: 24/03/2020. 

 Import: 18.080,34 euros. 

 Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental. CIF número: P5800010J. 

 Aplicació pressupostària: 11 170 46501 – Conveni Medi Ambient 
Consell Comarcal. Exercici: 2020. 

 Assentament comptable: 220200001879. 

 Modalitat: RC – Retenció de crèdit. 

 Data: 24/03/2020. 

 Import: 11.466,19 euros. 

 Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental. CIF número: P5800010J. 

 Aplicació pressupostària: 11 170 46501 – Conveni Medi Ambient 
Consell Comarcal. Exercici: 2020. 

 Assentament comptable: 220200001880. 

 Modalitat: RC – Retenció de crèdit. 

 Data: 24/03/2020. 

 Import: 11.767,63 euros. 

 Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental. CIF número: P5800010J. 
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 Aplicació pressupostària: 11 170 46501 – Conveni Medi Ambient 
Consell Comarcal. Exercici: 2021. 

 Assentament comptable: 220209000015. 

 Modalitat: RC – Retenció de crèdit. 

 Data: 24/03/2020. 

 Import: 81.602,89 euros. 

 Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental. CIF número: P5800010J 

per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de l’aprovació de 
la modificació del conveni de col·laboració subscrit el 16/03/2016, entre 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria 
i arquitectura. 

Quart.- Reconèixer l’obligació de la despesa d’import total de #146.217,77 
euros# en concepte d’aprovació del contingut i la signatura del conveni 
d’assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
amb un cost anual de #64.614,88 euros#, per a l’any 2020 i d’un cost per 
l’exercici 2021 de #81.602,89 euros/any#. 

Cinquè.-Ordenar el pagament, d’import total de #146.217,77euros#, en 
concepte d’aprovació del contingut i la signatura del conveni d’assistència 
tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de #64.614,88 euros#, per a l’any 2020, dels quals #23.300,72 euros# 
corresponen a la ampliació de 14 hores setmanals en matèria d’arquitectura, 
#18.080,34euros# corresponen a l’ampliació de la dedicació en matèria 
d’arquitectura a 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020, 
#11.466,19 euros# corresponen a la dedicació de 7 hores setmanals en matèria 
d’enginyeria i #11.767,63 euros# corresponen a la dedicació de 14 hores 
setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de juliol i d’un cost anual 
de # 81.602,89 euros#, per a l’any 2021 dels quals #46.601,44 euros 
#corresponen a l’assistència d’arquitectura, #11.466,19 €# a la d’enginyeria i 
#23.535,26 euros# a la de medi ambient, prèvia conformitat, per part dels 
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de la 
correcta execució de les matèries que s’indiquen a l’esmentat conveni 
d’assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura.

Sisè.- Supeditar el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Setè.- Traslladar còpia de la resolució que s’adopti al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, als Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament assignats al 
control i seguiment del conveni d’assistència tècnica en matèria de medi 
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ambient, enginyeria i arquitectura, a la Intervenció municipal i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament pel seu coneixement i als efectes escaients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt seria l'assistència tècnica d'urbanisme, medi ambient i 
enginyeria… Ai, enginyer, perdó. 

Sí. És un conveni també amb el Consell Comarcal. Qui l'explica? Xavi? O si voleu ho 
faig jo, no ho sé.

Sr. del Villar.- Cap problema. Bé, com bé sabeu, les diferents àrees de l'ajuntament 
fem convenis per aconseguir tenir més mans a la casa, mans que no tenim de 
personal propi per tirar endavant les nostres diferents àrees de regidories. En aquest 
cas, és un conveni que des de Territori són dos regidors que el compartim, en aquest 
cas, per la meva part amb el tema de l'arquitecte i pel company Jordi Bacardit amb 
l'assistència pel que fa a Medi Ambient. En aquest cas, jo per la meva part el que vaig 
demanar és que actualment ja estem rebent aquesta assistència d'una arquitecta del 
Consell Comarcal des del 2017, crec recordar, a qui jo vaig demanar a veure si 
podíem ampliar les hores perquè realment és una persona que està ajudant molt a tirar 
endavant les tasques pel que fa a l'arquitectura, pel que fa a urbanisme. En aquest 
cas, no hem pogut ampliar les hores d'aquesta persona que ve des del 2017 perquè la 
compartim amb un altre municipi (queda de mal dir) i era incompatible per horaris. 
Llavors, el que ens ha proposat el Consell Comarcal és una persona nova que 
s'afegirà fent aquestes hores d'ampliació com a arquitecte. I pel que fa a Medi 
Ambient, no ho tinc tan controlat. No sé si el Jordi Bacardit vol dir...

Sr. Bacardit.- Sí, gràcies. Nosaltres des de Medi Ambient vam demanar sí podem 
ampliar les hores que teníem amb el tècnic de Medi Ambient que, en principi, només 
assistia un dia al mes. Hem aconseguit ampliar-ho i tenir-lo un dia a la setmana. 
Llavors, normalment un dia a la setmana, ve i ens ajuda. La veritat és que ho 
necessitàvem perquè com que no tenim tècnic, hem d'estar gestionant molts temes, 
sobretot d'abocaments i tota una sèrie de temes que els teníem molts deixats. Ha sigut 
això: hem ampliat d'un dia al mes a un dia a la setmana. I ens agrairia tenir-lo més, 
però no disposen de més temps de tècnics de Medi Ambient al Consell.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Cap consulta sobre aquest conveni? Sí, Francisco García?

Sr. García.- Sí. Dir simplement que, evidentment, amb l'estructura tècnica que es té a 
l'àrea de Territori són molt necessàries aquestes figures d'arquitecte, enginyer i tècnic 
de Medi Ambient que fa moltíssima falta al municipi. L'únic que s'havia de dir és que 
hauríem de començar a treballar tots plegats, però sobretot des del govern, en 
començar a cobrir alguna d'aquestes places amb personal propi de l'ajuntament i no 
amb un conveni amb el Consell Comarcal. És a dir, i permeteu-me el llenguatge, la 
mitja arquitecta que teníem des del 2017 ara ja serà una arquitecta completa. És a dir, 
hauríem de començar a pensar si no valdria la pena tenir un segon arquitecte en 
plantilla per fer totes aquestes feines i les que vindran que seran molt importants. 
Després tenia un dubte, que a veure si me'l podeu aclarir, i és que al pla d'ocupació 
que es va aprovar el mes de març hi havia una plaça d'un tècnic auxiliar de Medi 
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Ambient. Això com es combina ara? Aquest tècnic auxiliar del pla d'ocupació amb el 
tècnic que vindrà del Consell Comarcal? Gràcies.

Sr. Alcalde.- Jordi? Gràcies.

Sr. Bacardit.- En principi, encara no el tenim, ja m'agradaria tenir-lo, però, bé, tan 
aviat com el tinguem ell és auxiliar, o sigui, no és un tècnic. Com deies, el que tenim 
ara és un tècnic auxiliar, el que fa ens ajudar a gestionar altres temes que també tenim 
pendents, agilitzar una mica la feina del dia a dia que tenim amb el tècnic que hi ha 
actualment. El tècnic ja ha dit que només venia un dia a la setmana i tot i que ens 
avança feina, ens en queda molta pendent, queden molts temes per gestionar, molta 
documentació. Sobretot ella diu que el que més ens preocupa és la gestió dels 
abocaments que tenim il·legals. Llavors, esperem que amb aquest tècnic, aquest 
auxiliar de tècnic, ens ajudi a agilitzar tot aquest tema i, conjuntament amb el cap 
d'àrea, puguem acabar d'avançar temes. No sé si, Dani, sabies alguna cosa més del 
tema.

Sr. Valls: En principi, que els plans d'ocupació estan previstos que s'incorporin al llarg 
de la primera quinzena de setembre. Vol dir que els hauries de disposar ja, però 
després de l'estiu els tindràs. Vull dir que això està per caure.

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si teniu cap consulta més o cap comentari més? Doncs 
compartim al 100 % les paraules del Paco García. És cert. De fet, hi ha una segona 
plaça d'arquitecte que fa anys hi era i que es va treure i que, ara mateix, la necessitat 
de treballar amb aquestes places que són tan necessàries i que s'hauran de crear 
perquè no les tenim i dotar-les, però ja sabent que amb aquestes dos meitats segur 
que ja paguem més que la dotació d'una placa sencera directament des de 
l'ajuntament. La moció d'abans, si se'ns escoltés a les administracions locals, hauria 
de servir per ajudar-nos a poder fer aquestes feines i, per tant, necessitem tota 
aquesta moció que aprovàvem abans, on dèiem que hi ha algunes ajudes que són 
molt importants perquè són d'aquest tipus, i també parlàvem d'una cosa tan important 
com és el grup humà perquè puguem anar-lo ampliant. Per tant, hi estem totalment 
d'acord i tant de bo en poc temps puguem començar a la creació d'algunes d'aquestes 
places i cobrir-les. Al final, també reduiríem algunes despeses perquè és veritat que 
aquestes realitats, que les coneixeu perfectament aquells que heu estat al govern en 
els últims anys amb el Consell Comarcal, surten molt i molt cares. Són necessàries, 
però surten molt i molt cares. Passem a la votació de la urgència.

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- A veure. Passem a la votació del conveni d'assistència tècnica.

Votació de la proposta 
Aprovada per unanimitat

Aprovació del Conveni de col·laboració per verificació de factures de serveis 
Energètics
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Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent:

ATÈS que desprès de diverses converses es rep per part del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental una proposta de conveni per dur a terme una assistència 
tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Aquesta proposta de conveni inclou els següents aspectes:

1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de 

subministrament d’energia elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui.

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 

correspongui, amb l’objectiu detectar contractes improcedents i 

d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes contractades.

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i 

d’aigua, segons correspongui, mitjançant un programa de gestió 

energètica, centrant l’atenció en les lectures estimades, la correlació de 

lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme d’energia, les 

possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre 

usos i consums i les possibles desviacions dels consums.

4. Informar a l’Ajuntament sobre el desenvolupament i resultats del servei.

5. Proposar a l’Ajuntament mesures per a la reducció del consum 

d’energia i d’aigua, la millora de l’eficiència energètica i la reducció de 

despesa associada al consum d’energia i d’aigua.

6. Assessorar l’Ajuntament en relació a les iniciatives de millora de 

l’eficiència energètica i del consum d’aigua.

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la 

formació i les competències adequades en matèria d’energia i medi 

ambient.

Posteriorment s’ha mantingut reunió amb el personal tècnic del Consell 
Comarcal responsable del programa dem gestió energètica i d’aigua, per 
valorar les possibilitats d’aquest davant l’actual programa de gestió municipal.

La conclusió després de la demostració de funcionament del programa de 
gestió energètica del Consell Comarcal, comparant amb el que l’ajuntament 
feia servir, és que no existeixen gaires diferències entre ells. Es tracta de 
diferències de format,  no de funcionalitats.

Respecte a les feines incloses a la prestació d’assistència tècnica s’inclouen les 
feines tècniques d’introducció de dades, de revisió i validació de facturació i 
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d’efectuar la reclamació a la companyia subministradora de les errades 
detectades a les factures i fer el seguiment fins a la seva resolució. Aquestes 
feines estaven sent realitzades pels serveis tècnics municipals i per la 
intervenció municipal. S’ha d’entendre que aquestes feines delegades al 
Consell Comarcal quedarien supervisades pels responsables de serveis tècnics 
i d’intervenció designats per l’ajuntament.

Fora de l’anàlisi estricte de facturació, el conveni també inclou feines 
d’assessorament referents a millora de l’eficiència energètica i reducció dels 
consums.

Per tant, la proposta de conveni d’assistència tècnica inclou l’eina informàtica 
de gestió energètica, així com bona part de la feina administrativa i tècnica per 
controlar i validar la facturació i els consums dels serveis energètics 
(electricitat, gas i aigua), així com el manteniment i actualització de la base de 
dades. També inclou l’estudi de cada equipament, el tipus de consum i les 
propostes de reducció de consum i eficiència energètica.

ATÈS que en data 19 de juny de 2020 amb número de Registre d’entrada 
2020/5131, el Consell comarcal notifica a l’ajuntament de La Roca del Vallès 
l’acord de Ple 2020/3 en sessió ordinària, de 20 de maig de 2020, va prendre, 
entre d’altres, els acords següents: 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
comarcal de comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès.

ATÈS l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 2 de juliol de 2020

ATÈS l’informe jurídic de secretaria emès en data 17 de juliol de 2020

D’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Organització comarcal, regula en diversos articles les 
competències i funcions de les entitats comarcals: 

25.1. Correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:

a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que 
estableix l'article 28. 

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de 
competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia 
de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de competències 
als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de 
població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la 
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats 
i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens 
locals regulades pels títols X i XI del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 
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d'abril (LCAT 2003, 380), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els 
encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels 
recursos necessaris per exercir-los.

Art. 28. Assistència i cooperació als municipis 

28.1.Correspon a les comarques: 
a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o 
les activitats dels municipis. 
c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals 
obligatoris en els municipis que, per raó de la seva població, no estan 
obligats a prestar-los. 
d) Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis 
necessaris per al desenvolupament del territori. 
e) Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les 
infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. 

28.2. En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de 
cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels 
diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la 
situació geogràfica oa llur tipologia quant a la activitat econòmica 
predominant. 

Art.30 Assessorament als municipis 

Sense perjudici de les competències que en aquest àmbit corresponen 
també a les diputacions provincials: 
a) En cada comarca hi ha d'haver un servei de cooperació i 
d'assistència municipals encarregat d'assessorar els municipis que ho 
sol · licitin en matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i 
d'obres i serveis. El consell d'alcaldes, atenent la tipologia dels 
municipis que integren la comarca, pot acordar no crear aquest servei. 
b) En qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l'exercici 
en les corporacions municipals de les funcions públiques de secretaria i 
de control i fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal. 

L’article 39, al regular els recursos de les comarques, estableix que:
“Les finances de les comarques es nodreixen dels recursos 
següents:

1. Els ingressos de dret privat.
2. Les taxes per la prestació de serveis o la realització 

d'activitats de la seva competència.
3. Les contribucions especials per a l'execució d'obres o per a 

l'establiment, l'ampliació o la millora de serveis de la 
competència comarcal.

4. Les participacions en impostos de l'Estat i de la Generalitat 
establertes a favor de les comarques.

5. Les subvencions i els altres ingressos de dret públic.
6. Els procedents d'operacions de crèdit.
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7. Les multes.
39.2 Corresponen també a les comarques participacions en els 
ingressos provincials si assumeixen competències de les 
diputacions en virtut de la redistribució competencial efectuada pel 
Parlament.”

L’article 11 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 
(LRJSP) estableix les següents normes per a l’encàrrec de gestió:

“1. La realización de actividades de carácter material o técnico 
de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades 
de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o 
Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta 
Administración, siempre que entre sus competencias estén esas 
actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto 
prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de 
contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen 
jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad 
de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar 
cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en 
los que se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda.

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la 
condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter 
personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la 
encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la 
normativa de protección de datos de carácter personal.

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a 
las siguientes reglas:

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos 
administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la 
misma Administración deberá formalizarse en los términos que 
establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo 
expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público 
intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la 
encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para 
su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la 
Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomendante.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios 
para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa 
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mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de 
vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y 
Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se 
formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, 
que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el 
Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, 
según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, 
salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las 
Comunidades Autónomas Autónomas por las Diputaciones 
Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se 
regirá por la legislación de Régimen Local.”

En un sentit semblant es pronuncia l’article 10 de la Llei 26/2010, de Règim 
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya 
estableix:

“Article 10
Encàrrec de gestió
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats 
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats 
públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons 
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme.

2. L'encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici i, per tant, és 
responsabilitat de l'òrgan, organisme o entitat pública que l'ha fet dictar 
els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en 
què s'integri l'activitat material concreta objecte de l'encàrrec.

3. L'encàrrec de gestió entre els òrgans, els organismes o les entitats 
públiques que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar 
en els termes que estableix llur normativa i, si no n'hi ha, per acord 
exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen. 
L'instrument de formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han 
de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent.

4. Cada administració pot regular, per reglament, els requisits dels 
acords a què fa referència l'apartat 3, que han d'incloure, com a mínim, 
la menció expressa de l'activitat o les activitats afectades, el termini de 
vigència i la naturalesa i l'abast de la gestió encarregada.

5. Si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a 
la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar 
mitjançant un conveni, llevat que es tracti de la gestió ordinària dels 
serveis de l'Administració de la Generalitat per a les entitats locals, que 
s'ha de regir per la legislació de règim local. El conveni de col·laboració 
ha d'establir almenys les determinacions següents:
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a) L'abast i el contingut de l'activitat encarregada.
b) Les raons que justifiquen l'encàrrec.
c) La fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb la indicació 
dels crèdits pressupostaris corresponents que es transfereixen.
d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de 
l'encàrrec.
e) El termini de vigència del conveni.
6. L'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec el pot 
gestionar directament o pels mitjans que estableixen la legislació de 
contractes del sector públic i, si escau, la normativa de règim local.

7. El règim jurídic de l'encàrrec de gestió no és aplicable si l'encàrrec té 
un objecte propi d'un contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació de la 
legislació de contractes del sector públic. D'acord amb el que disposa la 
dita legislació, l'encàrrec només es pot fer a organismes o entitats 
públiques que tinguin la condició de mitjà propi de l'administració, 
organisme o entitat pública.

8. Les diferents administracions públiques catalanes poden delegar 
funcions públiques en els col·legis professionals competents per raó de 
la matèria, especialment les que es refereixen a funcions de 
comprovació documental i tècnica dels treballs, i també, si escau, 
d'excel·lència professional, preceptius per a l'obtenció de títols 
administratius habilitants, o en altres procediments, tramitacions 
administratives o processos de contractació. La delegació es formalitza 
per mitjà de convenis de delegació que n'han d'establir les condicions i 
llur abast.”

Atès l’article 39.3 de la Llei 39/2015 sobre la retroactivitat dels actes 
administratius.

És per tot això que es PROPOSA al Ple de la Corporació municipal, que per la 
competència segons l’article 47 LRBRL adopti el següent:

ACORD

PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració per verificació de factures de 
serveis energètics, amb el Consell Comarcal, que es transcriu:

“R E U N I T S

D’una part, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal 
del Vallès orienta, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi 
Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, assistit pel secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerá.
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I N T E R V E N E N
 El president del Consell Comarcal del Vallès oriental en virtut del que disposa 
l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en 
virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de 
setembre.

El secretari accidental i el secretari també per raó del càrrec i per donar fe de 
l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per 
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual 
cosa

M A N I F E S T E N

I.Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha 
d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diferents 
municipis.

II. Que el Consell Comarcal vol promoure la millora de l’eficiència 
energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de despesa associada al 
consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció del canvi 
climàtic i la millora de la qualitat ambiental.

III. Q
ue l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 
interessant en l’assistència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, en matèria de gestió energètica i d’aigua.
  
IV. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL 
presti a l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua.

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
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I.L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el 
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes 
establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de 
règim local. 

L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb 
criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de 
coordinació establerts.   

II. L
’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, pel que fa a la competencia de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica.

III. L
’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb 
allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de 
competència municipal en virtut de delegació o conveni.

L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels 
municipis corresponents en la prestació del servei.

IV. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic que regula l’encàrrec de gestió.

V. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà 
ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.

Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

VI. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya  estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a 
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions.

Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la 
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majoria absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a 
l’adopció dels acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs 
de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi 
obligatòriament.

VII. La Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 
d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen 
les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les 
Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, té per finalitat assolir l’objectiu d’eficiència 
energètica de la Unió Europea amb un 20% d’estalvi per al 2020. Així mateix, 
estableix que els organisme públics a nivell nacional, regional i local han de 
servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per 
provocar canvis de comportament en el consum d’energia per part de la 
ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum 
d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats.

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les 
parts compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents

P A C T E S

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria 
comptabilitat i eficiència energètica del CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a 122 subministraments d’electricitat, 14 de gas i 32 
d’aigua.

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL 

A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL 
COMARCAL es compromet a:

1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de 
subministrament d’energia elèctrica.

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia elèctrica, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur 
potència i/o tarifes contractades.

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia 
elèctrica mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les 
lectures estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de 
potència, el terme d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps 
s’avaluarà la coherència entre usos i consums i les possibles desviacions dels 
consums.
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4. Informar a l’Ajuntament sobre el desenvolupament i resultats del servei.

5. Proposar a l’Ajuntament mesures per a la reducció del consum 
d’energia, la millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa 
associada al consum d’energia i d’aigua. 

6. Assessorar l’Ajuntament en relació a les iniciatives de millora de 
l’eficiència energètica.

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la 
formació i les competències adequades en matèria d’energia i medi ambient.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a:

1. Posar a disposició al Consell Comarcal tota aquella informació 
necessària per al desenvolupament del servei:

a) Contractes de subministrament d’energia elèctrica
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, com a mínim 
a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor d’aquest conveni.
c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa.
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i 
instal·lacions relacionats amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de 
subministrament, si en disposa.
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en 
disposa.
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions 
vinculats als punts de subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa.
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als 
punts de subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa.
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb 
el els objectius del servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència 
que són objecte d’aquest conveni.

2. Autoritzar el Consell Comarcal per rebre directament de les empreses 
comercialitzadores d’energia elèctrica la facturació dels contractes de 
l’Ajuntament en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per 
formular-los en nom de l’Ajuntament les reclamacions que resultin necessàries. 

3. Autoritzar el Consell Comarcal per rebre directament de la Diputació de 
Barcelona tots els estudis i treballs que hagin pogut elaborar per a l’Ajuntament 
en l’àmbit de l’energia.

4. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de 
l’adreça de correu electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels 
treballs. En cas que el Consell Comarcal presti a l’Ajuntament el servei 
d’assistència tècnica de medi ambient i  enginyeria, d’arquitectura tècnica o 
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d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot ser la del Consell 
Comarcal destinada a aquest servei.

5. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte 
següent.

Quart. Règim econòmic

1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència que és 
objecte d’aquest conveni és de 4.138,57euros, que l’Ajuntament haurà d’abonar 
al Consell Comarcal abans del 31 d’octubre de 2020.

2. El cost per a l’any 2021 i pels anys successius de vigència del conveni 
és 5.455,04 euros, que s’ha d’actualitzar per a anys successius de vigència del 
conveni d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de 
l’Estat corresponents a cada exercici, i que l’Ajuntament abonarà al Consell 
Comarcal abans del 31 de març de cada anualitat.

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT 
sigui deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.

Cinquè. Terminis i vigència

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els 
seus efectes des de l’1 de juny de 2020 fins el 31 de desembre de 2021.

El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys 
cadascuna mitjançant acord exprés de les parts.

Sisè. Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Per a la seva 
interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, 
supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò 
establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya.

Setè. Comissió de seguiment

1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el 
seguiment i vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a 
terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta 
prestació, així com, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i 
complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant 
electe, personal directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser 
acompanyant a les reunions de la comissió de seguiment que se celebrin 
per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú.
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Vuitè. Publicació

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de 
l’encàrrec de gestió.

Novè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació 
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL 
COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis 
que se li hagin originat com a conseqüència d’això
d) El compliment del període de vigència
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts

Desè. Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de 
les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució 
d’aquest conveni.

I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència 
dels corresponents secretaris, que en donen fe.

3. Reconèixe
r el dret de quatre mil cent trenta-vuit euros amb cinquanta-set cèntims 
(4.138,57 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 92.46215 
Assistència tècnica comptabilitat energètica.

4. Notificar 
aquest acord a l’Ajuntament.

5. Publicar 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització 
d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió”

SEGON.- ADVERTIR als Serveis Tècnics Municipals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès que l’eficàcia del conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a l’Ajuntament de La Roca del Vallès en matèria de gestió energètica i 
d’aigua, estarà supeditada al moment en què adquireixi fermesa la modificació 
pressupostària número 2020/05, en la modalitat de crèdits extraordinaris, 
finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions 
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.
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TERCER.- INFORMAR que, en el moment en què adquireixi fermesa la 
modificació pressupostària número 2020/05, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits, entre 
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, 
finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, 
s’haurà d’APROVAR I DISPOSAR la següent despesa:

Aplicació pressupostària: 02 920 46500 – Conveni CCVO-Gestió del control 
energètic i de l’aigua.

Exercici: 2020.
Import: 4.138,57 euros.
Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
CIF número: P5800010J.
Aplicació pressupostària: 02 920 46500 – Conveni CCVO-Gestió del control 
energètic i de l’aigua.

Exercici: 2021.
Import: 5.455,04 euros.
Tercer: Consell Comarcal del Vallès Oriental.
CIF número: P5800010J.
... per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
de l’impuls del que es pretén aprovar, en relació en relació a la proposta 
d’aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de La Roca del Vallès en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, la Intervenció municipal de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès.

QUART.- INFORMAR que en tractar-se d’una despesa plurianual, el Govern 
Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, haurà de garantir l’existència 
de crèdits suficients i adequats a l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 02 920 46500 – Conveni CCVO – Gestió del control energètic i de 
l’aigua, del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 
2021 i següents.

CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental, als efectes escaients.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als 
Serveis Tècnics Municipals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat Ajuntament de 
La Roca del Vallès, als efectes escaients.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

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

NOVÈ.- PUBLICAR al BOPB i al portal de transparència.
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Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Aprovada per unanimitat. El següent punt és la col·laboració amb 
verificació de factures de serveis energètics. Té la paraula el regidor Albert Bassa.

Sr. Bassa.- Sí, gràcies, alcalde. Com tots sabeu, qualsevol factura que arriba a 
l'Ajuntament i que ha de pagar, els tècnics l'han de verificar, l'han de compulsar i l'han 
de comprovar. En aquest cas, amb les factures de serveis energètics, entrava el tècnic 
que havia de comprovar la factura que li arribava més les despeses que havíem fet i 
tot això es feia a través d'un programa informàtic. El contracte amb aquest programa 
informàtic es va caducar i, aprofitant això, el Consell Comarcal va fer una proposta de 
conveni per fer-se càrrec de l'assistència tècnica en la matèria de gestió de tot el gas i 
de tota l'aigua. En aquest conveni entrarien moltes coses: una seria elaborar i mantenir 
actualitzat l'inventari dels 122 contractes d'electricitat, dels 14 de gas i dels 32 d'aigua; 
revisar els contractes de subministrament amb l'objectiu de detectar si hi ha contractes 
procedents i s'han d'adequar quan convinguin amb la potència, amb les tarifes i 
adequant-les al contracte que toca; revisar la facturació dels contractes, centrant-se 
molt en les lectures estimades, les correlacions de lectures, les tarifes. També entra 
proposar a l'ajuntament mesures per a la reducció del consum d'energia d'aigua, la 
millora de l'eficiència energètica i assessorar també en iniciatives de millor del consum 
d'aigua. En fi, tot això també va relacionat amb el que parlàvem abans. O sigui, totes 
aquestes hores que dedicaven sobretot dos tècnics i, a part, també la intervenció 
d'entrar aquestes factures manualment, si aquestes gestions les fan externament al 
Consell Comarcal, totes aquestes hores, a causa de la mancança de gent que 
parlàvem abans, podrem dedicar-les a altres feines que també són importants, que 
són molt necessàries ara mateix. Aquest conveni va des del juny d'aquest any fins al 
31 de desembre del 2021, de moment. 

Sr. Alcalde.- Gràcies. alguna consulta, cap comentari? Cap? Només vull comentar un 
tema que no ha comentat el regidor que és que hi ha dues possibilitats: una és que es 
faci el pagament i després es fa el seguiment per part de la verificació d'aquestes 
factures i l'altra és factura passada i regulada. Amb la situació actual i la necessitat de 
fer-ho així a través d'un tècnic, ho farem amb el pagament de les factures, després es 
farà la comprovació per part d'aquest servei del Consell Comarcal i ells són qui fan tot 
el seguiment, reclamacions, etcètera, i tot el que calgui davant d'aquestes companyies, 
si escau, si hi ha cap errada, cap problema o algun fitxer, com ens passava a nosaltres 
molt sovint, que s'enviaven en algun tipus de suport que després nosaltres no podíem 
llegir o no podíem fer el seguiment oportú. D’acord? Només és aquest tema que no 
l'havíem comentat. Crec que és important el fet que farem primer el pagament quan 
ens presentin la factura i està presentada a l'ajuntament i, després, ells ja generaran el 
seguiment i tot el que convingui, d’acord? No sé si després d'això algú vol dir alguna 
cosa? Doncs passem a votació de la urgència.

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- Ara passem a l'aprovació, si escau, del conveni d'assistència tècnica.

Votació de la proposta 
Aprovada per unanimitat
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Aprovació de les bases dels ajuts als establiments comercials i empresarials 
amb pèrdues ocasionades per la COVID-19

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

Atès que l’Ajuntament té la voluntat de crear uns ajuts al teixit empresarial de 
La Roca del Vallès que hagi estat afectat econòmicament per la crisi sanitària 
ocasionada pel covid-19.

Atès que l’atorgament d’aquests ajuts pretén assolir un objectiu d’interès social 
o utilitat pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit 
empresarial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de La Roca del 
Vallès, que s’han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat 
d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han 
restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució 
d’ingressos que això comporta.

Atès que la finalitat és minimitzar els efectes negatius d’unes mesures 
adoptades per les autoritats governatives que han alterat el funcionament del 
mercat tot obligant al tancament d’un seguit d’establiments i activitats i a la 
suspensió i/o reducció d’activitats econòmiques.

Atès que l’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el 
procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels 
ajuts que atorgui l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant un 
procediment de pública concurrència, als establiments comercials i 
empresarials ubicats al terme municipal de La Roca del Vallès, que han hagut 
de cessar la seva activitat com a conseqüència del Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o que hagin tingut pèrdues 
econòmiques importants a causa de l’esmentada crisi.

Vist que els òrgans de govern d’aquest Ajuntament consideren convenient la 
tramitació urgent de l’expedient per tal que els establiments comercials i 
empresarials ubicats al terme municipal de La Roca del Vallès que compleixin 
tots els requisits que marquen les bases rebin el més prompte possible els ajuts 
econòmics, satisfent així les seves necessitats d’ocupació. 

Vist l’informe de la Tècnica de promoció econòmica de data 8 de juliol de 2020.

Vist l’informe d’intervenció de data 10 de juliol de 2020.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció els següents 

ACORDS:
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BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER L’ATORGAMENT 
D’AJUTS AL TEIXIT EMPRESARIAL DE LA ROCA DEL VALLÈS 
AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA 
PEL COVID-19

PRIMER.- APROVAR les següents les bases reguladores i la convocatòria  que  
fixin els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i 
justificació dels ajuts que atorgui l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant 
un procediment de pública concurrència, als establiments comercials i 
empresarials ubicats al terme municipal de La Roca del Vallès, que han hagut de 
cessar la seva activitat com a conseqüència del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques 
importants a causa de l’esmentada crisi:

1. Objecte i finalitat

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, mitjançant un procediment de pública 
concurrència, als establiments comercials i empresarials ubicats al terme 
municipal de La Roca del Vallès, que han hagut de cessar la seva activitat com a 
conseqüència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19, o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de 
l’esmentada crisi.

L’atorgament d’aquests ajuts pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat 
pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit empresarial local i 
reprendre l’activitat econòmica del municipi de La Roca del Vallès, que s’han vist 
alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a 
tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les 
persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per 
les mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19. La finalitat és minimitzar els 
efectes negatius d’unes mesures adoptades per les autoritats governatives que 
han alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d’un seguit 
d’establiments i activitats i a la suspensió i/o reducció d’activitats econòmiques.

2. Règim de la convocatòria
La concessió d’aquests ajuts es farà mitjançant el règim de concurrència 
competitiva, d’acord amb l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.
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La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat 
i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament dels ajuts es condicionen 
al compliment de la finalitat d’interès general.

El pressupost màxim que es destinarà a aquesta convocatòria d’ajuts per a la 
reactivació econòmica del teixit empresarial és de 55.000 € i anirà a càrrec de la 
partida pressupostària 14 231 48013 – DONACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER 
SITUACIONS D'EMERGÈNCIA, fins a exhaurir  aquesta partida pressupostària.

3. Beneficiaris/àries
Poden  sol·licitar  i/o  ser  beneficiàries  d’aquests  ajuts  les  persones físiques o 
jurídiques que desenvolupessin una activitat empresarial, professional o artística 
al terme municipal de La Roca del Vallès en la data d’entrada en vigor del Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19.

En cas que una mateixa persona física o jurídica sigui titular d'activitats 
empresarials, professional o artístiques ubicades en més d'un establiment, podrà 
sol·licitar la subvenció per a cadascun d'ells.

4. Requisits
Les persones sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

a) No haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis essencial, i, per 
tant, haver-se vist afectada pel tancament total o parcial, degut a les mesures 
de confinament decretades.

Alternativament, en cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada 
entrat en vigor el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma, hagi sofert una davallada mínima del 25% dels ingressos per vendes 
respecte del mateix període de l’any anterior (agafant com a referència el mes 
d’abril).

En cas de les persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, 
la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de 
l’activitat.

b) Que estigui ubicat el centre de treball al terme municipal de La Roca del 
Vallès i que l’activitat hagi meritat la taxa pel servei, de recepció voluntària, de 
recollida, transport i tractament dels residus comercials, dels  establiments que 
tenen menys de 5 treballadors/es contractats. 

c) Que l’establiment estigui legalment constituït i registrat en el registre 
corresponent.

d) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Agència Tributària i de les obligacions 
davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de 
tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud,  prèviament  
a  la  resolució  d’atorgament,  i  abans  de  rebre qualsevol pagament.
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e) No ser deutores per cap concepte de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició 
de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

g) No ser administració publica, ni organisme públic, ni societat mercantil pública 
ni, en el cas de que sigui una societat mercantil privada, que la majoria del 
seu capital social ni la majoria dels seus membres del màxim òrgan de govern 
siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic. 

h) No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de 
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any 
anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures 
correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

i) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als 
articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
(DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

j) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit 
laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol 
tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

k) Estar donat d’alta, i s’escau, en el cens de l’impost sobre activitats 
econòmiques.

l) Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de l’ajut.

m) Que l'activitat que es desenvolupi estigui emparada per llicència o, si escau, 
comunicació, si són preceptives.

n) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

5. Criteris objectius d’atorgament dels ajuts 

S’estableixen els següents conceptes d’ajuts:

5.1. Despesa corresponent al 100% del cost de la taxa d’escombraries 
corresponent al segon trimestre de  l’exercici 2020. 

S’inclouen als beneficiaris que estiguin dins els següents epígrafs 1201, 1211, 
1212, 1213, 1205, 1206, 1207, 1208 (que corresponen allotjaments turístics, 
locals comercials no essencials que se’ls ha obligat a tancar, restaurants i bars) 
sempre que compleixin els requisits generals de la convocatòria. 

5.2. Ajuts pel teixit comercial pel manteniment de l’activitat comercial.
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Els ajuts  s’atorgaran  a  les  persones  sol·licitants  que  obtinguin  millor valoració 
un cop aplicats els criteris objectius determinats en aquestes bases, fins a 
l’esgotament del crèdit pressupostari assignat. En cas d’empat, s’estableix com a 
criteri de desempat l’ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem:

L’establiment ha hagut de cessar la seva activitat a conseqüència dels 
efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19.

10 punts

En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 
de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, disminució d’ingressos com a 
conseqüència directa o indirectament de l’estat d’emergència sanitària ocasionada pel COVID-
19 en el mes d’abril de 2020, en comparació amb les del mes d’abril de 2019:

Disminució d’entre el 25 i el 49,99% 3 punts

Disminució d’entre el 50 i el 74,99% 5 punts

Disminució de més del 75% 8 punts

Ser titular d’un crèdit afectat a l’adquisició o reforma del centre de treball 
on s’exerceix l’activitat

5 punts

Ser titular d’un crèdit afectat al desenvolupament de l’activitat 3 punts

En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la 
comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de 
l’activitat.

6. Import individualitzat dels ajuts
L’import màxim a atorgar a cadascuna de les persones beneficiàries es determina 
per l’agregació del dos imports següents:

6.1. 100% de l’import del cost de la taxa d’escombraries corresponent al segon 
trimestre de  l’exercici 2020. 

6.2. 100% de les despeses d’ajuts establerts a la base 5.2, amb els límits 
següents: 

a) Puntuació superior a 15 punts: 300 euros
b) Puntuació entre 11 i 14 punts: 275 euros
c) Puntuació entre 8 i 10 punts: 250 euros
d) Puntuació entre 5 i 7 punts: 225 euros. 

Només es valoraran aquelles sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 5 
punts.

7. Presentació de les sol·licituds.
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Les persones interessades en participar en la convocatòria podran fer-ho 
telemàticament a través del web municipal www.laroca.cat (si disposen de 
certificat digital i tenen tota la documentació en format electrònic). 
Un  cop  presentada  la  sol·licitud,  s’atorgarà  un  període  de  10  dies  hàbils  
per esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius, amb 
l'advertiment que si no ho fa es considera que desisteix de la seva petició, d'acord 
amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

7.1. Termini
El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies hàbils a partir de 
l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província.

7.2. Lloc de presentació i documentació
Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i 
control dels ajuts s'han de formalitzar pel canal electrònic.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat E-Tauler del web 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i aquest formulari específic de la 
convocatòria és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud i inclourà les 
dades següents:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud.
b) Dades generals de la persona física o jurídica.
c) Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa 

finalitat i compromís de comunicar a l’ajuntament les que s’obtinguin en el 
futur.

d) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat per obtenir subvencions de les 
administracions públiques.

e) Declaració de no ser deutor amb la Hisenda Pública, d’estar al corrent de 
les seves obligacions amb la Seguretat Social i d’estar al corrent de les 
obligacions fiscals amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

f) Escriptura de constitució de la societat, si es tracta d’una persona jurídica, 
o DNI, si es tracta d’una persona física.

g) Certificat de titularitat de l’entitat financera, on haurà de sortir a més del 
compte bancari -en format IBAN-, el titular del mateix.

h) Factures de reformes del centre de treball on s’exerceix l’activitat dels 
mesos de març de 2020 i posteriors, si s’escau.

i) Rebuts dels préstecs dels mesos de març de 2020 i posteriors, i 
justificació del destí dels mateixos, si s’escau.

j) Relació nominal de treballadors de la Seguretat Social (model TC2), del 
darrer mes presentat.

k) Rebut de liquidació de cotització de la Seguretat Social (model TC1), del 
darrer mes presentat.

l) En aquells casos, en que la persona sol·licitant no s’hagi vist afectada pel 
tancament obligatori del seu establiment, d’acord amb allò disposat al RD 
465/2020, de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 
de març, però hagi patit una reducció de la facturació, haurà d’acreditar- 
ho mitjançant l’aportació de la documentació comptable referida al mesos 
d’abril de 2019 i de 2020. En funció de l’activitat i de la forma jurídica del 
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titular de l’activitat, podrà ser alguna de les següents o qualsevol altre mitjà 
de prova admès en dret: Llibre de registre de factures emeses i rebudes Llibre diari d’ingressos i despeses Llibre registre de vendes i ingressos i llibre de compres i despeses

La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits 
associats al procediment de concessió pot ser una còpia simple (document 
escanejat), sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una 
declaració responsable que els documents adjuntats són còpies idèntiques als 
documents originals.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar 
electrònicament mitjançant l'apartat de Tràmits del web de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès.
Per    presentar    la    sol·licitud    electrònicament,    s'admeten    els    sistemes 
d'identificació i signatura que estableix el Protocol d'identificació i signatura 
electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol.

Concretament s'admeten:

a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació 
dels quals es pot consultar a la secció Certificats i signatures 
electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya 
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me- 
digitalment/idcat-mobil/).

En el supòsit que les persones físiques no disposin dels mecanismes que s’han 
establert anteriorment i no disposin dels requisits necessaris per donar-se d'alta al 
servei idCAT Mòbil, podran accedir a la tramitació mitjançant qualsevol de les vies 
que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que siguin compatibles 
amb l’actual estat d’alarma i sempre d’acord amb allò previst a l’article 23 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L’Àrea de Promoció Econòmica ha d'arbitrar, si escau, mecanismes d'atenció per 
altres vies en els casos excepcionals en què la persona sol·licitant no disposi de 
cap mitjà per presentar la sol·licitud.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en 
el  formulari  de  sol·licitud  o  document  que  l'acompanyi,  poden  deixar  sense 
efectes aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència 
prèvia de la persona interessada, i, en conseqüència, poden comportar la 
inadmissió de la sol·licitud de la prestació, sens perjudici que puguin ser causa de 
revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
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8. Procediment de concessió i resolució
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels ajuts 
previstes en aquesta convocatòria serà l’Àrea de Promoció Econòmica.

La proposta de concessió dels ajuts serà elaborada per una comissió 
qualificadora integrada per:

 El regidor d’Hisenda o persona en qui delegui, La tècnica de promoció econòmica o persona en qui delegui, El secretari de l’Ajuntament o persona en qui delegui, i  L’Interventor de l’Ajuntament o persona en qui delegui.

S’examinaran   conjuntament,   en   un   sol   procediment,   totes   les   sol·licituds 
presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

La comissió avaluadora emetrà un informe sobre les sol·licituds presentades, les 
baremacions obtingudes per cada sol·licitud i una proposta de subvencions a 
concedir. A l'informe s'expressaran, si n'hi ha, la causa o causes impeditives per a 
obtenir els ajuts. L’informe s’elevarà a l’òrgan competent de resolució.

La Junta de Govern serà l’òrgan competent per a la resolució de l’expedient de 
concessió de la subvenció.

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst.

9. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos
El termini per a la resolució i notificació de l'atorgament dels ajuts serà, com a 
màxim, d’un mes, a comptar des de la data de presentació de les sol·licituds;  
transcorregut  aquest  termini  sense  notificació  de  la  resolució  del procediment 
tramitat, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de 
concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de 
l’article 45 de la LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des 
de l’aprovació de la resolució de concessió i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’Anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es 
pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’hagi 
dictat en el termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació.

10. Acceptació dels ajuts
Els ajuts s’entendran tàcitament acceptats per la persona beneficiària pel sol fet 
de presentar la documentació justificativa, sense necessitat de supeditar aquesta 
acceptació a la publicació de l’acord de concessió.
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11. Despeses no aplicables d’ajuts 
En cap cas es consideraran despeses aplicables d’ajuts les següents:

 L’IVA quan la persona beneficiària pugui repercutir-lo Les despeses que no estiguin directament relacionades amb els ajuts que 
s’atorguen.

12. Termini i forma de justificació
La documentació presentada d’acord amb el detall de la base 7.2 d’aquestes 
bases, tindrà a tots els efectes, el caràcter de documentació justificativa per tal de 
poder rebre els ajuts concedits d’acord amb les prescripcions establertes.

13. Forma de pagament
Es farà amb dos pagaments:
- L’Ajuntament de la Roca del Vallès pagarà el 100% de les despeses d’ajuts 

establerts a la base 6.2, corresponent als ajuts pel teixit comercial pel 
manteniment de l’activitat comercial.

- L’Ajuntament de la Roca del Vallès pagarà el 100% de l’import de la taxa 
d’escombraries corresponent al segon trimestre de l’exercici de l’any 2020, 
una vegada comprovat que la persona interessada en rebre aquest ajut hagi 
pagat prèvia i efectivament la referida taxa.

14. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquests ajuts, les següents:

 Les persones perceptores dels ajuts concedits per l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès s’obliguen a actuar de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la 
justificació d’aquests ajuts d’acord amb l’establert en aquestes bases. Hauran de presentar els documents justificatius que s’enumeren a la base 
7.2. Estan obligades a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 
financer que realitzi l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i a aportar tota la 
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a l’ajut concedit. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons 
rebuts s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, 
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que 
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i 
de transparència, recollits a la normativa vigent. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que 
en cada cas corresponguin i si s’escau la incoació de l’expedient de 
reintegrament dels ajuts. No estan obligats a fer mesures de difusió. 

15. Modificació i nullitat
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L’Ajuntament de La Roca del Vallès es reserva el dret de demanar informació 
complementària no prevista en aquestes bases, així com d’acord amb la  
normativa  vigent,  de  revocar,  modificar  o  anul·lar  els  ajuts concedits per 
alteració substancial de les condicions que han modificat el seu atorgament.

16. Publicitat dels ajuts concedits
Els ajuts atorgats a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la 
quantitat concedida, la finalitat dels ajuts, la finalitat i conceptes dels ajuts, segons 
es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajuts 
Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions.

L'Ajuntament de La Roca del Vallès publicarà les assignacions econòmiques 
concedides al butlletí oficial de la província i a qualsevol altre medi que es 
consideri oportú.

17. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres 
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la 
mateixa finalitat

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o 
subvenció, destinada a aquesta mateixa finalitat, concedit/da per l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès. Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb 
altres ajuts, subvencions, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, 
procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, 
nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. El conjunt 
d'aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions dels ajuts.

18. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió dels ajuts, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, la persona beneficiària estarà 
obligada a reintegrar l’excés.

Així mateix, també estarà obligada al reintegrament total, la persona beneficiària 
que hagi percebut els ajuts  falsejant les condicions exigides o amagant aquelles 
que haguessin impedit la seva concessió, per incompliment total o parcial de 
l’objectiu de l’activitat, per incompliment de l’obligació de justificació en els terminis 
establerts, per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de 
control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei General 
de Subvencions.

La  persona  sol·licitant  accepta  l’exigència  i  es  compromet  al  reintegrament 
automàtic total o parcial de la subvenció rebuda, en cas de no poder acreditar 
fefaentment en el termini de deu dies a comptar des del requeriment que en el 
seu cas se li formuli, que l’import de la subvenció conjuntament al d’altres 
possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents 
de qualsevol administració o ens públic o privat, no superi la disminució 
d’ingressos de l’activitat com a conseqüència de la crisis provocada pel COVID- 
19.
la totalitat del cost de les actuacions dels ajuts.
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19. Revisió de les subvencions
Es   procedirà a la revisió de les subvencions atorgades sempre que es comprovi  
l’incompliment per part del beneficiari dels requisits establerts en el punt 4 de les 
bases.

la totalitat del cost de les actuacions dels ajuts.

20. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals, l’Ajuntament de La Roca del Vallès tractarà les dades  
facilitades  per  les  persones  sol·licitants  amb  la  finalitat  de  gestionar  la 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts al sector 
comercial i de serveis afectat econòmicament per la crisi del COVID-19, basant-se 
en una missió de caràcter públic i seran conservades de forma permanent amb 
finalitats de gestió documental i d’arxiu.
la totalitat del cost de les actuacions dels ajuts.

21. Normativa d’aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la indicada Llei i les Bases 
d’execució del Pressupost General, la Llei 39/2015, d'octubre del procediment 
administratiu de les Administracions públiques, i altra legislació concordant.

Disposició final primera
El procediment d’aprovació de les bases, així com la sol·licitud i atorgament fins a 
la resolució que posi fi al procediment administratiu, no restaran suspesos d’acord 
amb l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 
de març.  

SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal per a la 
seva informació pública durant el termini de vint dies.

TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al·legacions durant el tràmit d’informació pública.

QUART.- Obrir un termini de vint dies naturals per a la presentació de les 
instàncies a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província.

CINQUE.- APROVAR la següent despesa: Aplicació pressupostària: 14 231 
48013 – Donacions extraordinàries per situacions d’emergència. Exercici: 2020. 
Import: 55.000,00 euros. ... per garantir les obligacions que comporta a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en 
relació a la proposta de l’aprovació de les bases reguladores específiques i de la 

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

convocatòria per a l’atorgament d’ajuts al teixit empresarial de La Roca del Vallès, 
afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

SISÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura: Aplicació pressupostària: 14 231 48013 – Donacions 
extraordinàries per situacions d’emergència. Exercici: 2020. Assentament 
comptable: 220200004758. Modalitat: RC – Retenció de crèdit. Data: 26/06/2020. 
Import: 55.000,00 euros. ... per garantir les obligacions que comporta a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en 
relació a la proposta de l’aprovació de les bases reguladores específiques i de la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts al teixit empresarial de La Roca del Vallès, 
afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

SETÈ.- COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de la proposta de l’aprovació de les 
bases reguladores específiques i de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts al 
teixit empresarial de La Roca del Vallès, afectats econòmicament per la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, per donar compliment als preceptes regulats 
a l’Ordre EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el contingut i les 
especificacions tècniques de la informació a subministrar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), regulada en el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

VUITÈ.- COMUNICAR que el procediment de la proposta de l’aprovació de les 
bases reguladores específiques i de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts al 
teixit empresarial de La Roca del Vallès, afectats econòmicament per la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, s’haurà d’ajustar al procediment regulat a la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el Real decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
NOVÈ.- ADVERTIR de les obligacions en què concorren els beneficiaris, tot 
derivat de les disposicions regulades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. Ajuntament de la Roca del Vallès Carrer de Catalunya, 
24 08430 La Roca del Vallès Tel: 93 842 20 16 ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat 

DESÈ.- INFORMAR que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, comunicarà als 
organismes tributaris corresponents, l’atorgament d’ajuts al teixit empresarial de 
La Roca del Vallès, afectats econòmicament per la crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19, per tot el que fa referència als següents textos normatius: - Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i, - Ordre EHA/3012/2008, 
de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el model 347 de Declaració anual d’operacions 
amb terceres persones, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, la forma i el 
termini de presentació.

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

Sr. Alcalde.- El següent són els ajuts del teixit empresarial per la crisi sanitària. Té la 
paraula la Raquel Vilardebó que no veig... Ah, sí, és que, clar, com a dins de la 
pantalla… Perdó. Sí, Raquel.

Sra. Vilardebó.- Soc aquí!

Sr. Alcalde.- Sí, sí.

Sra. Vilardebó.- Gràcies, Albert. Pel que fa a les bases, primer m’he de disculpar amb 
en Dani, l’Anna Raymí i amb el seu company per no haver pogut explicar amb temps 
les bases. Sí que vaig parlar amb el Carles, però ara no recordo ben bé quant fa, però 
potser fa un mes o així i li vaig enviar les ajudes, la proposta de bases que teníem i, 
bé, al final vaig poder parlar amb l’Anna i en Dani. Em vull disculpar públicament amb 
vosaltres. Durant aquests tres mesos hem estat treballant amb la tècnica i també amb 
els serveis econòmics de l’ajuntament, amb l’interventor, la regidora i amb tot l’equip, 
hem estat mirant la manera sobre com podríem ajudar al teixit comercial del municipi. 
Vam estar mirant diverses opcions que hi havia als diferents municipis i també 
adaptant-nos al pressupost que nosaltres podíem disposar i amb la situació actual que 
teníem a l’ajuntament. Aleshores, us ho explico: hem fet dues línies. La primera és la 
línia referent a la taxa d’escombraries del segon trimestre en la qual se’ls donarà el 
100% i la segona línia és una línia d’ajudes que va des dels 300 euros fins als 225 
euros. Diguéssim que la tarifació o l’import que han de cobrar vas en referència a una 
puntuació i es basa en el percentatge que han tingut de pèrdues en comparació amb 
l’any passat pel que fa a la facturació i, després, també si han hagut de demanar, per 
exemple, cap préstec per adaptar el comerç a causa de la pandèmia, per remodelar-lo 
o per fer reformes. El mínim necessari de puntuació són cinc punts i no hi ha màxim, 
però si tens 15 punts o més, aleshores disposes dels 300 euros. 

Pel que fa a la taxa d’escombraries, sí que vull especificar que només es concedirà 
aquesta ajuda a tots aquells que han hagut de tancar el comerç o que no han sigut 
declarats com a essencials. Aleshores, amb l’interventor vam estar treballant amb els 
epígrafs que tenim que són els allotjaments turístics i hotels, el tema de bar i 
restaurants (la tarifació és si fan 50 metres quadrats, de 50 a 100 metres quadrats o 
més de 100) i els locals no especificats. Per tant, tots aquells que són despatxos 
comercials, ai, perdó, despatxos professionals i d’alimentació no es poden adherir. No 
han sigut declarats com a essencials i, aleshores, no se’ls concedirà aquesta ajuda.

Les persones físiques i jurídiques que tingui fins a cinc treballadors també es poden 
adherir a les ajudes i, després, hi ha una sèrie de requisits que al final creiem que són 
els més necessaris: primer, que no hagin estat declarats com a essencial, que estigui 
declarada l’activitat al municipi de la Roca, que estiguin constituïts legalment amb 
escriptura i tot això, que estiguin al corrent de les obligacions tributàries tant amb 
l’ajuntament com amb les altres entitats públiques, que no siguin deutors de cap 
concepte amb l’ajuntament… Són diferents requisits que es donen i després he de 
comentar que les primeres bases que vam enviar, que era la primera proposta que hi 
havia, encara que no s’havia fet tampoc l’informe jurídic i, per tant, es van haver de 
modificar algunes coses que ens van donar des del departament jurídic. Una de les 
coses que ens va canviar una mica la idea que nosaltres teníem és que volíem que 
rebessin les ajudes en el moment en què les sol·licitessin i que poguessin rebre la taxa 
d’escombraries. Això ho vull especificar perquè des d’un principi es pensava que no 
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seria així, però segons l’informe jurídic això legalment no es podia fer. Nosaltres 
volíem donar la taxa d’escombraries abans que se’ls cobrés. Recordem que es va 
declarar que als comerços que estaven domiciliats se'ls passava el càrrec el 2 de 
novembre i, després, el termini voluntari que hi havia per aquells que no ho tenien 
domiciliat era des de l’1 de setembre fins al 2 de novembre. Bé, doncs amb l’informe 
jurídic el que ens hem trobat és que no es pot cobrar aquesta ajuda de la taxa 
d’escombraries si no hi ha el previ pagament de la taxa d’escombraries. La llei ho 
especifica així. Podria buscar l’informe jurídic, però la llei de tributs especifica, i, si no, 
el secretari em pot rectificar si m’equivoco, que no es pot donar una ajuda sobre una 
taxa o sobre un impost que no s’ha cobrat. Aleshores, bé, volia especificar això 
perquè, per exemple, les dues bases que vaig enviar primer al Carles i a l’Anna això 
no hi sortia. En principi, tindran un termini per presentar la documentació, però l’hauran 
d'entrar telemàticament i allà hi apareixen les bases. Si hi hagués un cas que pel que 
fos no pogués fer-ho per un problema informàtic, es valoraria i es podria entrar des de 
l’ajuntament presencialment, però s’entén que un comerç ha de tenir un certificat 
digital o un idCAT per poder fer tots els tràmits ja no només amb l’ajuntament, sinó 
amb les altres administracions públiques. I no sé. Podrem presentar el programa al 
mes d’agost. Això anirà en funció de la publicació al taulell de subvencions i tot això i ja 
està, em sembla. No sé si haig d’afegir alguna cosa, si em deixa alguna cosa. Si teniu 
cap comentari…

Sr. Alcalde.- Gràcies.

Sra. Raymí.- A mi em semblen genial les ajudes, ja t’ho vaig comentar, Raquel, a la 
reunió que vam tenir, i simplement el que també et vaig comentar a la reunió és que 
penso que seria molta bona idea allò que dèiem d’incentivar el comerç al poble. Vam 
discutir que seria molt bona idea el tema de vals. Havíem fet aquesta xerrada, el 
plantejament de tenir vals descomptes simplement per motivar, per superar les ajudes 
com més aviat millor perquè és cert que els comerços han estat molt afectats, però 
penso que les accions per motivar la compra a dins de les botigues, a dins dels 
restaurants, a dins dels bars… Això ajudaria moltíssim i si l'ajuntament els pot donar 
un cap de mà, estaria genial. També aniria enfocada a aquesta línia. Gràcies.

Sra. Vilardebó.- Puc contestar? Sí, oi?

Sr. Alcalde.- Sí, sí.

Sra. Vilardebó.- Entesos. Sí, de fet ja ho vam comentar, Anna, que la idea o l’interès 
per part de tot l’equip de govern és fer una campanya. S’està treballant des de la 
regidoria de Comerç i de Promoció Econòmica de fer una campanya per poder 
incentivar i reactivar totes aquestes pèrdues que han pogut tenir els comerços i 
reactivar-lo amb la ciutadana i a la resta de municipis, però sí, és una feina que s’està 
fent i s’està treballant. Fins i tot, has comentat la idea que teníem nosaltres que seria 
aquesta de fer vals i tot això, però com que és un tema que no està encara físicament 
en un paper on es pugui assegurar, de moment són idees que podem tenir, però sí. 
Evidentment, primer ens corrien molta pressa les bases perquè poguessin sortir al més 
aviat possible i poder-les aplicar i donar-les als comerços perquè puguin tirar endavant 
i ara estem treballant el tema de la campanya. També m’he deixat d’informar-vos d’una 
cosa sobre una altra línia de les ajudes que no són a les bases, però que sí que s’han 
donat i fins i tot s’ha comentat amb l’estat i també s’ha comentat a través del vídeo TV 
són les llicències temporals que es van donar a les terrasses que tenen ocupació de 
via pública. Quan va començar l’any, se’ls demanava la documentació per poder 
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demanar la llicència anual que es dona per a les ocupacions públiques, però a causa 
de la pandèmia i que el pla s’acabava el 6 de març, ho vam deixar ampliar una 
setmana per si algú havia deixat cap documentació que no entrava gaire més. Ens 
vam trobar amb la pandèmia i el que vam fer llavors va ser donar llicències temporals 
que tindran la vigència fins que s’acabin les restriccions que puguin haver-hi. Per tant, 
totes les taxes que es cobraven de les llicències d’ocupació, aquest any, fins que no hi 
hagi nova ordre, les llicències temporals que s’han donat no es cobraran. Per tant, 
també és una manera d’ajudar els bars i els restaurants del municipi. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? Sí, Carles, perdó.

Sr. Fernández.- Sí, a veure. A mi em perdonareu, però en aquest punt no puc més 
que manifestar la meva decepció, no puc més que manifestaven decepció. Des del 
mes de març, hem anat proposant el fet que ens trobem tots els grups i definim 
conjuntament unes estratègies de suport tant a la ciutadania com als empresaris. En el 
darrer ple ordinari, ens vam oferir i vam demanar explícitament a l’alcalde que es creés 
una mesa de tots els grups polítics per treballar aquests temes. Aquest és un tema que 
va deliberar l’alcalde. És a dir, jo agraeixo que la regidora m’hagués trucat i que 
haguéssim comentat les coses, però jo he trobat a faltar el lideratge de l’alcalde 
en aquest tema i en tot el procés de la Covid, el lideratge de tot l’ajuntament: no només 
del govern, sinó de tot el consistori per empènyer tots plegats. I aquest lideratge jo no 
l’he sentit, jo no l’he sentit com a regidor de l’ajuntament i a mi la veritat em fa una 
certa pena que només siguem capaços de mobilitzar 55.000 euros per donar suport a 
unes empreses que han quedat molt tocades. Em fa una certa que només siguem 
capaços d’alliberar 55.000 euros, és a dir, això ja diu de com es va fer 
aquest pressupost perquè en un pressupost en què només pots alliberar en una crisi 
com la que tenim 55.000 euros per això, ja diu molt de com estava aquest pressupost i 
ja ho vam dir al seu moment. Nosaltres votarem que sí perquè qualsevol ajuda… És a 
dir, nosaltres no posarem cap pal a la roda a cap ajuda, però sí que aquí, en el plenari, 
volem deixar això de manifest. Amb el tema de les terrasses, home! En 
molts municipis s’han fet dues coses amb les terrasses: una primera cosa és, igual que 
fem aquí, no cobrar aquesta taxa i una segona cosa és permetre les ampliacions de 
les terrasses. Aquest és un dels pocs municipis en el qual això no s’ha permès, 
l’ampliació de les terrasses. A més, aquestes ajudes arriben ara a finals de juliol quan 
haguessin estat bé que arribessin fa un mes. El primer ajuntament que sí que van 
aprovar elements d’aquest tipus és un ajuntament molt petit i, a més, governat pel 
mateix grup que vostès, per Esquerra Republicana. Al mes de març aprovaven 
aquestes ajudes. Nosaltres les aprovem el dia 23 de juliol. Home! És una mica 
decebedor, és una mica decebedor. Per tant, senzillament manifesto això que he dit. 
El nostre vot serà favorable, però pensem que ni estem a l’altura amb els recursos ni 
estem a l’altura del moment ni hem estat a l’altura en el procediment de fer-ho.

Sr. Alcalde.- Perfecte. Com és una interpel·lació directa a mi, i no pot ser de cap altra 
manera, és cert que potser no hem estat a l’altura. Bé, en tot cas, ja que en aquest 
sentit parlem sobre aquestes comissions o sobre aquesta situació actual, és veritat 
que hem delegat com no podia ser amb els tècnics i els regidors corresponents. És 
una situació que jo no m’hauria esperat mai viure. El pressupost ja anava just amb 
moltíssimes coses per aquesta situació, uns no ingressos que no ens n’oblidem mai 
d’anomenar-los i en diferents ocasions ens n’hem anat oblidant de posar-los el sac 
perquè aquests no ingressos o aquestes aportacions que s’han hagut de fer, per 
exemple, per a les escoles bressol, per al CEM, per a l’escola de música, per tot 
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això, són ajudes directes que també s’han fet i, per tant, no és només aquesta 
quantitat que diem.

El tema de les ampliacions de les terrasses és cert. Es va estar mirant fins al punt que 
vèiem que molts dels nostres bars no podien ampliar més i que, per tant, deixaríem 
ampliar el bar… És igual, si li voleu donar noms, li donem noms i decidirem que hi ha 
bars no podrien ampliar les seves terrasses perquè físicament no hi ha espai per 
aquesta ampliació. Llavors, seríem molt bons amb aquells a qui deixaríem ampliar les 
terrasses i als altres els deixaríem en una situació com és l’actual en la qual ja perden 
part de les seves taules. Potser això vist des del nou govern està molt bé i és un 
discurs molt fàcil, però ara explica-li als bars que no poden ampliar, i en aquest 
municipi si només fem una repassada mental veurem que són molts, que 
aquestes ampliacions no són possibles per a ells, però per altres sí. Sí, és una decisió 
presa del govern i que ens tocava prendre. El que hagin pogut aprovar alguns altres 
municipis, cert, i d'Esquerra n'hi ha hagut alguns que han tingut la sort que tenien el 
pressupost del 2018, per exemple, tancat fa anys i, per tant, el 2019 també l’havien 
pogut treballar d’una altra manera i podien tenir uns diners per posar. Per tant, aquí, la 
realitat era la que era: teníem unes contingències que altres anys s'havien utilitzat, per 
exemple, per fer front al que aquest any sí que teníem totalment previst que era tota la 
despesa de les escoles bressol. Si aquest any no haguéssim tingut això previst amb el 
nou contracte, amb la nova licitació que obligava a tenir tota la despesa prevista, ara 
hagués sigut un drama brutal. I, per tant, algunes coses s’han fet bé a dins d’aquest 
pressupost que ja naixia coix perquè és veritat que hi havien altres partides que 
servien després per tenir un calaix d’on estirar o un calaix per tapar forats d’altres 
pressupostos i que jo els assumeixo tant aquest, com aquell, com tots els que jo 
estigui liderant o formant part de qualsevol govern perquè el darrer pressupost del 
darrer mandat jo no el liderava. Per tant, és cert. Probablement, nosaltres també veiem 
que ens agradaria poder posar-hi molts més recursos. A més, un poble com nosaltres 
que sempre hem estat parlant del tema dels romanents, el tema que teníem una 
situació econòmica molt favorable i ara ha arribat el punt en el qual ens ha passat això 
i nosaltres no hem pogut fer més del que ara mateix estem fent. Això pel que fa al 
pressupost i de què suposa. Personalment, miri, jo, sincerament, ho hauré fet més 
malament o més bé, però jo, personalment, estic molt orgullós de com he portat la 
meva reacció i el meu lideratge d’aquest govern des del primer dia i li dic: un govern 
que segur que en altres ocasions li hagués passat el mateix, però això ens han 
cohesionat a totes i tots els membres del govern, hem estat fent des de dilluns a 
divendres totes les hores que han sigut necessàries, els dissabtes hem donat 
informació a la població i ja ens agradaria a nosaltres haver-ne rebut d’altres 
estaments, hem tingut en algunes situacions molta informació com ara rebíem, per 
exemple, per part del Delegat del Govern de la Generalitat i que, a més, ara mateix 
s’ha notat un canvi brutal en les informacions que ja rebem, ja no només en l’àmbit 
local, sinó també en l’àmbit comarcal, des que aquesta persona ho ha liderat i, per 
tant, ens hagués també agradat rebre el suport d’altres estaments, ja no parlo només 
d’una cosa petita com és a l’ajuntament, sinó que altres estaments ens donessin el seu 
suport o el seu escalf i no l’hem rebut, però tant és. Aquí cadascú gestiona una 
crisi així com ha pogut, ens ha tocat a nosaltres fer això i tot i aquesta crisi, hem estat 
pressionant perquè el dia a dia d’aquest municipal no pari. Per tant, és la seva opinió, 
és una cosa que sí que li agreixo i el que no dubtava pas és que sobretot votarien a 
favor d’aquestes ajudes perquè de ben segur que si podem anar posant més ajudes, 
se seguirà fent perquè no ens enganyem, aquí hem corregut molt a fer moltes coses, 
però aquesta societat està molt tocada, molt, i probablement hauríem de ser més 
justos a l’hora de fer aquestes coses. I li dic també de veritat: se’ns demana algunes 
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coses a les petites administracions com som els ajuntaments quan hi ha ajuntaments 
que poden arreglar aquests temes i, en canvi, la gent que està gestionant la gestió 
tributària no ha fet ni un moviment perquè els nostres ciutadans que han de pagar ara 
perquè després nosaltres hi puguem donar una ajuda… Això és vergonyós, és com 
cobrar-los els autònoms, dir-los que els donaràs una ajuda i el dia d’abans de donar 
les ajudes, cobrar-los el rebut d’autònoms i això ho fan altres administracions. Per 
tant, a vegades hem d’analitzar la situació en la qual estem vivint i també hem de 
valorar algunes situacions que ens ha tocat viure, en aquest cas a l’equip de govern, i 
que ja li dic: un equip de govern que lidero jo, però que ho podria fer qualsevol dels 
que són aquí. Després de veure el seu compromís i dedicació, qualsevol d’ells podria 
estar al meu lloc. Si vol intervenir.

Sr. Fernández.- Sí, sí. A veure, jo el que li he demanat no és que liderés l’equip de 
govern perquè és obvi, sinó que lideri el consistori i al consistori hi ha l’equip de govern 
i hi ha els grups que no són al govern. I aquest lideratge és el que jo he trobat a faltar. 
Jo no dubto que vostè hagi liderat l’equip de govern, és la seva funció, només faltaria!, 
sinó que liderés el consistori i que aquí poguéssim donar una resposta conjunta com a 
consistori. Això li hem demanat des del primer dia i no hem rebut aquesta resposta. 
Vostè sabrà per què, però aquesta resposta no l’hem tingut. Per tant, si ens poguéssim 
haver assegut tots, hauríem pogut analitzar el pressupost més a fons i fer propostes de 
moure alguna cosa més perquè, evidentment, moure coses significa renunciar a unes 
altres, evidentment. És a dir, un no aconsegueix diners sense treure’ls d’un altre lloc, 
però a vegades cal ser una mica agosarat en segons quins moments per veure com es 
mou això i aquí, crec jo, que hagués estat com ha passat a molts municipis, en els 
quals govern de tots els colors han creat comissions de tots els grups polítics 
representats al consistori per tirar endavant aquestes propostes. I això és el que li vam 
demanar al darrer ple i no s’ha fet. El que em diu dels bars, home! Dir que perquè hi ha 
un que no pot… és a dir, si vostè mira com s’han fet les ampliacions de bars en altres 
municipis, veurà que molts d’aquests que vostè pensa que no es podien ampliar, 
també es podien ampliar perquè en alguns llocs s’ha ocupat la zona d’aparcament per 
incrementar-la, en molts municipis. Per tant, aquí s’hagués pogut fer en alguns casos. 
Perquè un no pot fem que els que poden no ho facin? Home! És una mica 
poc agosarat. Jo he trobat a faltar una mica més de valentia en aquest àmbit.

Amb el tema dels autònoms no sé per què parla vostè, jo puc parlar per mi. Jo des del 
primer dia he rebut els ajuts. I, per tant, quan algú parla d’una cosa, potser que tingui 
coneixement de causa. 

Sr. Alcalde.- Sí.

Sr. Fernández.- Jo soc autònom.

Sr. Alcalde.- D’acord. Li van cobrar el rebut els dies abans? El moment que li van dir 
que els autònoms havien de rebre uns ajuts, es van cobrar els autònoms?

Sr. Fernández.- Immediatament els van tornar.

Sr. Alcalde.- L’afirmació que jo he fet…

Sr. Fernández.- Immediatament els van tornar.

Sr. Alcalde.- L’afirmació que jo li he fet era correcta o no?
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Sr. Fernández.- Però… 

Sr. Alcalde.- Doncs llavors puc parlar perquè potser no seré autònom, però és com si 
llavors vostè no pot parlar de res que no és. I això no és cert.

Sr. Fernández.- A veure. Jo en tot cas li permetria que per respecte em deixi acabar 
de parlar com jo he fet amb vostès. És el primer que li demanaria, Sr. Gil. Jo no li 
he acabat de parlar i vostè m’ha interromput i m’ha volgut tallar. Si vostè creu que 
aquesta és la manera, doncs vostè mateix. Jo ja callo i faci vostè com vulgui. Jo no l’he 
tallat en cap moment i vostè m’ha tallat la paraula. Demano un respecte com a regidor 
perquè aquí no la tinc. I a partir d’aquí ja no intervinc més perquè sembla que quan 
algú qüestiona les coses, molesta i toquem algú que té la pell massa fina. Ja he 
acabat. 

Sr. Alcalde.- Perfecte. Algú més vol la paraula?

Sra. Pujol.- Jo, jo.

Sr. Alcalde.- Marta.

Sra. Pujol.- Bé, jo com a regidora de Serveis Econòmics m’agradaria fer no una 
petita apreciació, però sí que m’agradaria que quedés clar que sí que s’han destinat 
l’import que ha dit el Carles Fernández de 55.000 euros als comerços, però el total de 
les ajudes que s’han fet tant a particulars com a comerços són 126.000 euros. Accepto 
que ha estat un pressupost, aquest de 2020, molt ajustat i que possiblement es podria 
haver fet d’alguna altra manera. El Carles ha estat regidor d’Hisenda molt temps i ha 
fet la gestió dels Serveis Econòmics com ell ha considerat oportú. A mi m’hauria 
agradat potser que m’hagués fet un traspàs i que m’hagués donat alguna opinió, però 
tant és. Ara jo soc la responsable de la Regidoria i com a tal vull defensar, a més, la 
pèrdua d’aproximadament 300.000 euros d’ingressos que tindrem quan vam fer el 
pressupost del 2020. Ningú pensava que tindríem la Covid i, per tant, sí que és cert 
que haguéssim pogut tenir un fons de contingència major que és el que tu vas indicar, 
Carles, en el ple que vam aprovar el pressupost, però no va poder ser així i, per mala 
sort, per desgràcia, no només per la qüestió econòmica, sinó per la crisi sanitària i 
social que s’ha produït arran de la Covid, no sabíem que passaria aquesta situació. 
Llavors, volia dir això. A part dels 55.000 euros, hem arribat a 126.000 euros amb 
ajudes tant en fons, ajudes d’urgència, ajuda de concurrència competitiva als 
particulars amb un import d’aproximadament 87 o 88.000 euros. Si traiem el capítol u 
que és el capítol de despeses de personal que puja a aproximadament 5,5 
milions d’euros, hem destinat aproximadament un 2,5% del pressupost ordinari a ajuts 
de la Covid. Sempre ens agradaria que això hagués sigut molt superior. Evidentment 
ens hauria agradat tenir liquidat 2018 en temps i forma i poder haver liquidat 2019, o 
sigui, els esforços que hem dedicat a liquidar 2018, poder-los dedicar a liquidar 2019, 
tenir el pressupost de 2019 fet, que s’haguessin alineat els astres, que el govern 
espanyol ens hagués permès gastar una part del nostre romanent de tresoreria, si ho 
haguéssim pogut incorporar, per donar tots els diners que haguessin estat necessaris 
tant als ciutadans com els empresaris que estan en risc de ruïna, per dir-ho d’alguna 
manera. A vegades, però, els astres no s’alineen i passen moltes coses: passen coses 
que són potser falta de lideratge polític com tu has dit, Carles, que jo discrepo, però si 
tu ho has dit, tens tot el dret a dir-ho, però els astres no s’han alineat i ja partíem d’una 
situació complicada pel que fa als serveis econòmics, una situació que ha anat 
millorant amb el temps. Ara, avui farem la dació de compte de la liquidació del 
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pressupost del 2018 i esperem que ben aviat puguem aprovar el compte general i 
també liquidar 2019, però la situació és la que tenim i jo crec que aquest equip de 
govern amb els recursos que hem tingut econòmicament i amb els recursos que tenim 
a nivell humà, hem fet el millor que hem pogut amb la gestió de la crisi sanitària, 
econòmica i social. Entenc que nosaltres com a petit ajuntament ho hem fet així, 
entenc que les grans institucions: l’estat espanyol, el Ministerio de Sanidad, la 
Generalitat de Catalunya i el departament de Salut ha posat tots els seus recursos, tot 
el seu afany, tota la seva sapiència per gestionar la situació de la millor manera 
possible. La situació no ha acabat, la situació està en ple rebrot i veurem què passa 
amb aquest rebrot. Jo, des de la meva ara vessant de regidora de Salut Pública i com 
a infermera, estic molt contenta que les terrasses no s’hagin ampliat perquè la gent és 
molt irresponsable, la gent va al bar, va a les terrasses i com si no passés res. Si hem 
d’anar pel món amb mascareta i ens asseiem a una taula, podem treure’ns-la i fer el 
que ens doni la gana. Bé… Jo sé que això que no agradarà a massa gent, però com a 
regidora de salut pública i com a infermera, crec que ens hauríem de ser tots molts 
responsables. Ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Cap comentari més? Doncs passem a l’aprovació de la 
urgència.

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- Passem a votació la proposta d’ajuts

Votació de la proposta 
Aprovada per unanimitat

Aprovació de la liquidació de l’any 2019, de la concessió del subministrament 
d’aigua potable al municipi de la Roca del Vallès, gestionat per la mercantil 
SOREA,, derivat del contracte administratiu del servei públic de subministrament 
d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001.

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

ATÈS la presentació, per part de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, de les 
liquidacions trimestrals, així com de la documentació econòmica relacionada 
amb el compte del resultat econòmic de la concessió del subministrament 
d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, corresponent a l’any 2019, 
gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, derivat del contracte administratiu del 
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 
06 de març de 2001.

CONSIDERANT l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, de data 16/07/2020, que informa favorablement als aspectes 
econòmics, en relació a la proposta de l’aprovació de la liquidació de l’any 

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

2019, de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de La 
Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, derivat del 
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001.

És per tot això que l’Alcalde-President, proposa al Ple l’adopció dels 
següents:

ACORDS

PRIMER.- APROVAR la documentació econòmica relacionada amb el compte 
del resultat econòmic de la concessió del subministrament d’aigua potable al 
municipi de La Roca del Vallès, presentada per la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, al 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número ENTRA-
2020-6412, en data 14/07/2020 – 14:51:00, tot derivat del contracte administratiu 
del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en 
data 06 de març de 2001, en relació a la proposta de l’aprovació de la liquidació 
de l’any 2019, de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de 
La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, derivat del 
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, amb el següent resultat 
econòmic:
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SEGON.- INFORMAR que la concessió del subministrament d’aigua potable al 
municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, 
derivat del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua 
potable del municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, pel que respecta a 
l’any 2019, presenta els següents indicadors econòmics:

Primer.- La gestió anual de la concessió del subministrament 
d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, derivat del contracte 
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable 
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del municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, presenta un 
resultat positiu d’import total de 158.643,00 euros.

Segon.- La situació de la concessió del subministrament d’aigua 
potable al municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, derivat del contracte 
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable 
del municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, presentava 
un superàvit, a data 01/01/2019, d’import total de 86.088,30 euros.

Tercer.- D’acord amb les dades que resulten de la liquidació de 
l’any 2019, de la concessió del subministrament d’aigua potable al 
municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF 
número A08146367, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat 
en data 06 de març de 2001, el servei presenta un superàvit 
acumulat, d’import total de 243.767,37 euros, d’acord amb la 
següent evolució:
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TERCER.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per 
no disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora 
regulada als articles 214 i 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com tampoc del temps necessari per implementar els procediments 
d’intervenció formal (que consisteix en la verificació del compliment dels 
requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els 
documents que preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni 
d’intervenció material (que consisteix en la comprovació real i efectiva de 
l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en 
les entitats del sector públic local, ni aquelles altres d’auditories financeres o de 
compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la fiscalització limitada prèvia on 
s’examina, abans que es dicti la corresponent resolució administrativa, tot acte, 
document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut 
econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat de garantir, segons el 
procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions 
aplicables en cada cas. Aquest exercici de la funció interventora no atendrà a 
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

QUART.- INFORMAR que la documentació administrativa aportada per la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF número A08146367, en relació a la liquidació de l’any 2018, de la concessió 
del subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, 
gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, derivat del contracte administratiu 
del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en 
data 06 de març de 2001, s’ha sotmet a una fiscalització limitada prèvia, per part 
de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i no s’han 
observat indicadors econòmics, que puguin comportar d’un procediment de 
requeriment de documentació complementària.

CINQUÈ.- ADVERTIR no obstant això, que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
es reserva el dret a requerir a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, aquella 
documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, que facin 
necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord amb la 
normativa vigent.

SISÈ.- APROVAR que el superàvit acumulat, a 31/12/2019, d’import total 
243.767,37 euros, que presenta la concessió del subministrament d’aigua potable 
al municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, 
derivat del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua 
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potable del municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, s’incorpori a aquest 
Fons de reposició, a favor de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

SETÈ.- COMUNICAR als Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès que analitzin l’estat actual de la xarxa dels subministrament d’aigua 
potable del municipi, als efectes d’encomanar a la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, 
aquelles actuacions a la xarxa del subministrament d’aigua potable del municipi 
que s’hagin de considerar obres de renovació.

VUITÈ.- INFORMAR a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF número A08146367, que les 
actuacions a la xarxa del subministrament d’aigua potable del municipi que 
s’hagin de considerar obres de renovació que faci, a requeriment de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, seran finançades contra el saldo disponible existent a la 
partida anomenada Fons de reposició.

NOVÈ.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, a la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF número A08146367, als efectes escaients.

DESÈ.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, als 
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

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

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

TRETZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Govern Municipal de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt seria l’aprovació de la liquidació del subministrament 
d’aigua de Sorea. Marta Pujol, la liquidació econòmica.

Sra. Pujol.- Com ja sabeu, anys enrere, no us sabria dir exactament quants anys, però 
anys enrere, l’ajuntament va tenir un dèficit molt important amb Sorea que va arribar a 
una xifra d’uns 700.000 euros i, per tant, per minimitzar aquest dèficit es van prendre 
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bàsicament dues mesures: la primera, augmentar les taxes, que això va repercutir 
directament al ciutadà, i, d’altra banda, no fer les inversions que s’havien de fer per tal 
que amb aquestes dues mesures es pogués anar reduint el dèficit. Han passat els 
anys, aquestes mesures han estat efectives i ha arribat a un moment en què tenim un 
superàvit acumulat d’aproximadament uns 243.000… Us ho diré exacte: 243.767,37 
euros. Aquest superàvit acumulat el que es fa és destinar-lo a un fons de 
contingència… a un fons de maniobra, perdoneu, destinat a fer totes aquelles 
inversions que durant anys no s’han fet per eixugar el dèficit i que, a partir ara, amb 
aquests diners es podran anar realitzant. Una pregunta que jo li vaig fer a l’interventor 
davant d’aquesta situació va ser si el que podríem fer era reduir la taxa al ciutadà. Això 
crec que ens agradaria a tots. Per poder reduir la taxa al ciutadà, el que s’hauria de fer 
és un estudi econòmic per veure realment quin seria el tant per cent que s’hauria de 
baixar perquè el ciutadà pagués menys. El Carles veig que diu que no, ara m’explicarà 
per què no, però el fet és que tenim aquest superàvit, aquest fons de maniobra de 243 
mil euros que es dedicarà a fer la inversió. I ja està. Acabo amb això.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Cap comentari? Sí. Carles Fernández. 

Sr. Fernández.- Un comentari i una pregunta que va arran d’això, però no exactament 
amb això.  Un comentari és aquest: vam entrar en dèficit perquè no es va mantenir una 
actualització de tarifes. Aquest va ser el motiu pel qual vam entrar en dèficit: un 
increment de preus i una congelació de tarifes. Això va provocar que tot el que hi havia 
i tot el que es preveia disponible per a inversions es destinés a eixugar el dèficit. Ara 
que entrem en un superàvit que ens permet disposar de recursos per fer inversions, 
vostè planteja baixar les tarifes és tornar a la situació que estàvem. Home! Vostè ha 
plantejat una baixada de les tarifes. Jo he entès això. Jo el que demano, Marta, és 
que, primer, Marta, no et sento perquè tens el micro apagat i, dos, el que demano és 
que jo escolto i després intervinc i que fem el mateix. És la segona vegada que m’ho 
feu: voleu recordar temps passats? Jo no vull recordar temps passats. Fixeu-vos que 
callo quan vosaltres interveniu i us escolto, però sembla que algú vulgui recordar 
temps passats. Jo no penso tornar a veure-ho, ho vaig dir fa molt de temps i ja està. Jo 
he entès que el que deies era plantejar una baixada de tarifa al ciutadà, ho acaba de 
dir, si no buscarem la gravació. És clar, fer una baixada de tarifa al ciutadà quan estem 
generant recursos per fer inversions que durant molts anys no s’han pogut fer i que 
han generat molts problemes a la xarxa d’aigua és el que no entenc i això és el que 
m’ha esverat. Estem dient que una cosa és que valorem si hem de pujar molt més o no 
o estabilitzar-la on estem. I si la puges, en funció del d’això, però baixar la tarifa i tornar 
a la situació que estàvem… Home, mai! I dos, es va fer una anàlisi, un encàrrec. 
L’empresa va fer un estudi sobre el model de gestió de l’aigua en el municipi. L’any 
que ve vencerà la pròrroga del contracte amb Sorea. Ja no som a temps d’iniciar una 
licitació perquè això pugui...Pel canvi de moneda o pel que sigui. Veig que anirem 
abocats a una nova pròrroga i aquesta és la pregunta: s’ha pres alguna decisió en 
base aquell estudi sobre quin model implementar? Es preveu fer una licitació? Es 
preveu un canvi de model? Què es preveu. Gràcies.

Sra. Pujol.- Carles, potser se m’ha entès malament, però ha sigut un comentari 
referent a això. Quan havíem de presentar aquesta liquidació amb Sorea, jo li vaig 
preguntar a l’interventor: «Amb aquestes 243 mil euros no es poden rebaixar les 
taxes?» I llavors va ser quan l’interventor em va dir: «No, perquè fa molts anys que no 
s’havien fet inversions i, ara, aquests diners s’utilitzaran per fer les inversions». Jo no 
he dit que plantegi com a regidora d’Hisenda o com a govern una revisió de les taxes. 
Potser ho he explicat malament, però la meva intenció era aquesta de dir «ostres!» i ja 
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està. No tenia cap intenció més que aquesta. Em sap greu haver-me expressat 
malament o que se m’hagi pogut entendre malament.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo, aprofitant el torn, demano disculpes al Sr. Fernández per 
haver-lo tallat abans. És cert, jo tampoc vull entrar a les dinàmiques de fa anys i també 
per això demano que quan es fa una intervenció, no s’aprofiti com antigament 
passava: fer aquests atacs tan gratuïts com jo he entès que era un atac gratuït per fer 
el comentari dels autònoms. I per això ho he dit. I per això he entès que dir-ho és una 
cosa, el fet de tornar a repetir-ho ha sigut quan jo he volgut intervenir, que segur que 
no ho havia d’haver fet, però jo no pretenc tornar a èpoques pretèrites on jo tallava, 
però tampoc anava a l’atac personal com s’arribava a aquells temps. Per tant, 
disculpi’m per haver-lo tallat, intentaré no tornar-ho a fer i prego que em disculpi. No ho 
hauria d’haver fet i no tocava.

Amb el tema de les preguntes que ens feia el senyor Fernández a causa d’aquesta 
situació, d’una utilització per eixugar o per no apujar tarifes del tema de les 
renovacions i què ens tocava fer de l’aigua. Ara tenim aquest coixí que ens servirà per 
poder fer actuacions a la via pública i poder canviar i poder fer trams de necessitat que 
en tenim molts al municipi. A l’estudi que deia el senyor Carles Fernández es valorava 
que allò que ens quedava per tenir una xarxa d’aigua nova eren més de 2.400.000 
euros d’inversió si no recordo malament. Per tant, ara mateix no podem entrar en 
aquesta situació. També és cert que en la situació actual, la que tenim ara, no 
només són les tarifes i no només és la gestió de l’aigua municipal, que no ho seria ben 
bé perquè l’aigua és municipal però l’única cosa és que la gestiona una empresa 
privada. S’hauria d’analitzar molt més bé. Allà es deixaven unes pinzellades, però 
també quedava clar que si no fèiem la inversió o fèiem una part molt i molt gran 
d’aquesta inversió de 2.400.000 euros, no ens podíem plantejar un canvi de gestió 
com el que teníem ara i es va fer una pròrroga. Jo crec que en la situació actual 
nosaltres no podrem fer més que repetir una altra pròrroga que serà de dos anys i que 
voldrà dir que d’aquí a dos anys, bé, ja és l’any que ve, així que serien tres anys, algú 
haurà d’haver analitzat bé i haver trobat aquests diners i aquests recursos per poder 
fer aquesta inversió tan gran perquè, clar, sabem que és una cosa impopular: va tocar 
pujar tarifes. Jo recordo que vostè i jo ens va tocar pujar-les. I, de fet, a l’època en què 
vostè i jo fèiem el canvi, per sort ja no va caldre fer la tercera puja i es va poder quedar 
ajustada, però el tema de l’aigua és un tema que s’haurà de treballar molt més per la 
complexitat que té. De tota manera, ja li dic: aquest coixí ara servirà per poder fer una 
inversió important en zones que són molt necessàries. Algú té alguna mena… Perdó, 
Marta.

Sra. Pujol.- Jo només volia dir que aquest era un punt que en principi no havia de 
suposar res. Només era aprovar aquesta liquidació i que no ha estat en cap moment, 
quan he fet el comentari de les tarifes, de generar cap polèmica. Ha sigut com a 
regidora novell d’Hisenda, li vaig preguntar això al Toni. Vull dir que no ha estat feta 
amb mala intenció ni per generar cap conflicte. Només us vull dir això i ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Si algú té cap cosa més a dir… Doncs passem a l’aprovació de 
la urgència.

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat
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Sr. Alcalde.- Passem a la votació de la revisió del contracte.

Sra. Pujol.- No, la liquidació.

Sr. Alcalde.- Ai, la liquidació, perdó. Passem a l’aprovació de la liquidació del 
subministrament d’aigua. Perdó.

Votació de la proposta 
Aprovada per unanimitat

Aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació dels serveis de 
millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del 
municipi de la Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA a aplicar a 
partir del període 2020-06

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

ATÈS les disposicions regulades en el contracte per a la prestació dels serveis de 
millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del 
municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF 
número A60744216, signat en data 18/05/2015, així com en el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la contractació del servei de millora, 
manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca 
del Vallès, formalitzat en contracte per la prestació dels serveis de millora, 
manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca 
del Vallès.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
de data 20/07/2020, que conclou amb l’emissió d’un informe favorable a la 
proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació dels 
serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior 
del municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb 
CIF número A60744216, signat en data 18/05/2015, a aplicar a partir del període 
2020-06.

És per tot això que es PROPOSA al Ple de la Corporació municipal, que adopti 
el següent:

ACORD

PRIMER.- APROVAR la revisió de preus que s’efectua, amb efectes de 
l’01/06/2020, derivada del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18/05/2015 i que s’ajustaran als següents indicadors:

Pel que es refereix a la Prestació P2-Manteniment:
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Les mensualitats pel període comprés entre el mes de juny de 2020 fins el mes de 
maig de 2021, venen determinades pel següent resultat:

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

D’acord amb els índexs obtinguts de l’Institut Nacional d’Estadística, disponibles a 
la data de licitació, és a dir, del mes de març de 2014 i dels disponibles a la data 
de la revisió, és a dir, els del mes de maig de 2019, el resultat del Kt ve determinat 
pel següent resultat:

Kt = 1,07674896

SEGON.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, que la facturació que haurà de presentar, a partir del període 
2020-06, pel que es refereix a la Prestació P2-Manteniment, s’haurà d’ajustar al 
següent esquema:

Base:   2.508,82 euros.
IVA (Del 21 %):      526,85 euros.
Total factura mensual:   3.035,67 euros.
Total anualitat: 36.428,04 euros.

TERCER.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, que en la facturació que haurà de presentar, a partir del període 
2020-06, pel que es refereix a la Prestació Prestació P6-Treballs 
complementaris, s’haurà d’aplicar el resultat del Kt, al quadre de preus aprovat 
per a aquesta prestació i que ve determinat pel següent resultat:

Kt = 1,07674896

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

QUART.- AUTORITZAR I DISPOSAR I RECONÈIXER la següent despesa:

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2020.
Import: 21.249,69 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P2 – Amb revisió de preus 

inclosa.
Període 2020-06 fins 2020-12.

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2020.
Import: 16.150,62 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P6 – Amb revisió de preus 

inclosa.
Període 2020-06 fins 2020-12.

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2021.
Import: 36.428,04 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P2 – Amb revisió de preus 

fins 2021-05.
Període 2021.

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2021.
Import: 48.453,70 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P6 – Amb revisió de preus 

fins 2021-05.
Període 2021.

... per garantir les obligacions que comporta a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18/05/2015, a aplicar a partir del període 2020-06.

CINQUÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura:
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Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2020.
Assentament comptable: 220200006641.
Modalitat: RC – Retenció de crèdit.
Data: 13/07/2020.
Import: 21.249,69 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P2 – Amb revisió de preus 

inclosa.
Període 2020-06 fins 2020-12.

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2020.
Assentament comptable: 220200006642.
Modalitat: RC – Retenció de crèdit.
Data: 13/07/2020.
Import: 16.150,62 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P6 – Amb revisió de preus 

inclosa.
Període 2020-06 fins 2020-12.

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2021.
Assentament comptable: 220209000040.
Modalitat: RC – Retenció de crèdit.
Data: 13/07/2020.
Import: 36.428,04 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P2 – Amb revisió de preus 

fins 2021-05.
Període 2021.

Aplicació pressupostària: 06 165 21000 – Manteniment del servei de 
l’enllumenat.

Exercici: 2021.
Assentament comptable: 220209000041.
Modalitat: RC – Retenció de crèdit.
Data: 13/07/2020.
Import: 48.453,70 euros.
Tercer: Rubatec, SA.
CIF número: A60744216.
Informació complementària: Per la prestació P6 – Amb revisió de preus 

fins 2021-05.
Període 2021.
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... per garantir les obligacions que comporta a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18/05/2015, a aplicar a partir del període 2020-06.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, als efectes escaients.

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

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Equip de Govern de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt seria l’aprovació de la revisió de preus del contracte del 
manteniment de Rubatec.

Sra. Pujol.- Aquesta és la revisió de preus perquè hi ha hagut una modificació de l’IPC 
en negatiu i això fa que la revisió de preus hagi anat una mica a la baixa a favor de 
l’Ajuntament. Bàsicament aquest és aquest punt que és un punt sense més 
transcendència com hauria d’haver sigut el d’abans.

Sr. Alcalde.- D’acord. Cap comentari. No? Doncs passem a l’aprovació de la urgència.

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- Aprovat per unanimitat. I el darrer punt seria l’aprovació de la modificació 
pressupostària.

Sra. Pujol.- Molt bé.

Sra. Guarinos.- Molt bé. Hem votat el motiu de la urgència, però hem de votar el punt.

Sr. Alcalde.- De veritat, senyor secretari, haurem de fer sis sís, sis no i sis abstencions 
perquè ho allarguem que jo ja em perdo. Entesos. Doncs passem a l’aprovació si 
escau el punt.
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Votació de la proposta 
Aprovada per unanimitat

Aprovació de l’expedient administratiu de la modificació pressupostària número 
2020/05, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la 
modalitat de transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de 
despeses de diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries

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

ATÈS que els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i a l’article 37.2, apartats a) i b) del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), en matèria de pressupostos.

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

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

ATÈS que les transferències de crèdits es regulen als articles 179 i 180 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 40 a 42 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 
39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
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ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, aquests expedients han de ser 
incoats per ordre de l’Alcalde-President, havent-se d’acompanyar d’una 
Memòria justificativa de la necessitat de la mesura.

ATÈS que en data 20/07/2020, es va emetre la Memòria explicativa del 
contingut de la modificació pressupostària número 2020/05, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de 
crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de 
despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries.

ATÈS l’existència de l’Informe de Legislació, de data 20/07/2020, emès per la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de La Roca del Vallès, de data 
20/07/2020, que analitza el càlcul dels ajustaments SEC-10.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de La Roca del Vallès, de data 
20/07/2020, que avalua el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària1, 
de la regla de la despesa i del deute públic (Regles fiscals).

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de La Roca del Vallès, de data 
20/07/2020.

ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta.

És per tot això que es PROPOSA al Ple de la Corporació municipal, que adopti 
el següent:

1 De conformitat amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció municipal 
elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb 
caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
No resultarà obligatori incorporar un informe independent avaluant l’estabilitat pressupostària 
d’aquesta modificació pressupostària, si bé, se recomana procedir a avaluar la mateixa, partint de 
previsions de liquidació de l’exercici en què es requereixi efectuar la mateixa. Si es deriva una situació 
d’inestabilitat, com a conseqüència d’aquesta modificació pressupostària finançada amb el romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals, l’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat 
pressupostària, imposa la obligació d’aprovar un pla econòmic financer en la liquidació del pressupost.
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ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2020/05, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de 
transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de 
diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, amb el següent detall:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

Les aplicacions pressupostàries2.que han de crear-se al Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2020, per fer front a les referides 
despeses, venen definides pel detall següent:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
02 920 46500 Conveni CCVO - Gestió del control energètic i de l'aigua 5.500,00 €

05 3321 
22001

Adquisició de llibres-Fons documental de la Biblioteca 6.000,00 €

07 313 21301 Reparacions i conservacions de maquinària i utillatge 1.700,00 €
07 313 22111 Subministraments de recanvis de maquinària i utillatge 500,00 €
07 313 63301 Adquisició de desfibril·ladors pels edificis municipals 12.500,00 €

------------------------
TOTAL 26.200,00 €

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:

Les aplicacions pressupostàries que han de rebre crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries de diferent àrea de despesa, venen definides pel detall 
següent:

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE S’INCREMENTEN

Aplicació Denominació Import
01 492 20600 Lloguers d'equips per a processos d'informació 14.250,00 €
01 492 22002 Material informàtic no inventariable 14.250,00 €
02 491 63600 Inversió en reposició d'equips informàtics 11.500,00 €
04 931 35900 Despeses comissions bancàries 14.000,00 €
07 231 48903 Subvencions Entitat El Xiprer 8.125,00 €

2 L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, indica que les 
aplicacions pressupostàries es definiran, almenys, per la conjunció de les classificacions per programes i 
econòmica. Resultarà obligatòria en ambdues la presentació, almenys, a nivell de àrea de despesa o 
programa i concepte o subconcepte, respectivament. L’estructura que s’especifica en l’Annex I de l’Ordre 
HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la 
qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, sobre la classificació per programes, 
s’ha de considerar tancada i obligatòria en aquelles categories ja existents, podent desenvolupar-se noves 
a partir d’elles. A més, la categoria de subprogrames serà oberta.
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------------------------
TOTAL 62.125,00 €

SEGON.- Aquestes despeses es financen mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, d’acord amb el detall següent:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 338 22611 Infraestructures de festes populars 5.500,00 €

05 3321 
22609

Activitats biblioteca 5.000,00 €

05 338 22612 Activitats populars 1.000,00 €
01 920 23001 Dietes de personal 1.700,00 €
01 920 23120 Locomoció del personal no directiu 500,00 €
00 912 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00 €
02 150 46500 Conveni oficina comarcal de l'habitatge 10.000,00 €
05 334 22609 Activitats culturals 1.500,00 €

------------------------
TOTAL 26.200,00 €

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 338 22611 Infraestructures en festes populars 14.250,00 €
05 338 22611 Infraestructures en festes populars 5.750,00 €
05 338 22612 Activitats populars 8.500,00 €
00 912 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00 €
01 920 22605 Dietes notarials i registrals 2.000,00 €
01 920 22605 Dietes notarials i registrals 2.000,00 €
01 920 23120 Locomoció del personal no directiu 1.000,00 €
01 920 23001 Dietes de personal 1.000,00 €
02 150 46500 Conveni oficina comarcal de l'habitatge 4.500,00 €
06 342 21200 Edificis i altres construccions esportives 5.000,00 €
06 342 21200 Edificis i altres construccions esportives 6.000,00 €
15 336 46705 Conveni turisme CCVO 3.000,00 €
00 920 48900 Grups municipals 8.125,00 €

------------------------
TOTAL 62.125,00 €
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TERCER.-. INFORMAR del compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

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

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

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

CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació pressupostària número 2020/05, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de 
transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de 
diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, pel termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic 
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de 
presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació 
definitivament aprovada en el supòsit de no presentar-se reclamacions.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Ara, el darrer punt seria l’aprovació de l’expedient administratiu de la 
modificació pressupostària.

Sra. Pujol.- Bé. A veure, aquesta modificació pressupostària hi ha diferents coses 
relacionades amb la situació generada arran de la Covid i coses que no hi tenen res a 
veure. Entenc que respon a diferents necessitats que s’han anat generant al llarg de 
l’any i que hem necessitat modificar alguns crèdits d’unes partides o d’unes 
altres. Llavors us explico una mica quines són les partides que s’augmenten, on 
s’apliquen i quines són les que baixen o una mica com vulgueu. Per exemple, a les 
altes de les aplicacions pressupostàries de despeses tenim el Conveni del Consell 
Comarcal per al control energètic de l’aigua que l’hem hagut de dotar amb 5.500 euros 
o l’adquisició de llibres per al fons documental de la biblioteca amb 6.000 
euros. Llavors, com ja sabeu, hi va haver un seguit de desfibril·ladors que hi havia a la 
casa que es van descertificar, vam perdre el certificat de la Comunitat Europea, i això 
ha fet que hàgim de canviar aquests desfibril·ladors. Llavors, per a la substitució 
d’aquests desfibril·ladors tenim tres partides que és l’adquisició dels nous 
desfibril·ladors, la formació i la compra dels pegats de transmissió. Llavors, les 

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

partides pressupostàries de les quals traiem diners són infraestructures, festes 
populars, activitats biblioteca, activitats populars, dietes de personal, comissió de 
personal no directiu, atencions protocol·làries, conveni amb l’Oficina Comarcal 
d’Habitatge i activitats culturals. I- llavors, també tenim una altra aplicació que 
s’incrementa que seria el lloguer d’equips de processos d’informació: hi ha tres que 
estan relacionats amb la informàtica. Aquestes partides s’han hagut d’incrementar 
perquè hem hagut de comprar els ordinadors per facilitar el teletreball als treballadors 
de l’ajuntament i també s’han hagut de comprar targetes USB per facilitar l’accés a la 
tecnologia dels nanos de les escoles que no tenien facilitat per accedir-hi, que no 
tenien Wifi a casa. Llavors, se’ls ha facilitat aquestes targetes de Wifi perquè puguin 
accedir a les classes telemàtiques. Després, hi ha hagut un increment de les despeses 
en comissions bancàries perquè els bancs, tenint malauradament l’ajuntament, 
«malauradament» des del punt de vista que ho vulgueu mirar, però l’ajuntament té 
molts diners al banc. Això podria ser una bona notícia, però potser no és tan bona 
notícia perquè vol dir que no n’hem gastat fent inversió. Ara tenir tants diners al banc 
en comptes de donar-te interessos positius, dona interessos negatius, és a dir, hem de 
pagar diners al banc, hem de pagar comissió pel fet de tenir aquests diners. 

Al pressupost de 2019 com que no en teníem gaire, el deute s’havia reduït molt, els 
interessos que havíem de pagar els bancs havia disminuït molt i per a nosaltres va ser 
una de les partides que vam rebaixar perquè no necessitàvem tants diners per pagar 
interessos, però en tenir aquests interessos per tenir diners ha fet que s’hagi vist 
augmentada aquesta despesa i, per tant, hem hagut d’augmentar la partida i, després, 
hi ha el punt del xiprer que ja es va discutir al ple anterior: hem hagut d’augment la 
partida per poder-hi posar els diners que s’hi han destinat. Una mica és l’explicació 
d’aquesta modificació que ha vingut per temes relacionats amb la Covid i per temes 
sobrevinguts que no ho són, com per exemple el tema dels desfibril·ladors perquè no 
pensàvem que es desqualificarien i s’han de canviar. Ja està. Aquesta és l’explicació 
de la modificació pressupostària.

Sr. Alcalde.- Molt bé. Gràcies. Cap consulta més? Sí.

Sr. Fernández.- Una pregunta. Ens agradaria que ens expliquessin per què s’ha 
abaixat la partida del conveni amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

Sr. Alcalde.- Xavi, ho saps tu?

Sra. Pujol.- Jo si vols ho explico.

Sr. Alcalde.- Entesos, Marta.

Sra. Pujol.- Aquesta partida havia estat dotada fins a l’any passat amb 15.000 euros i 
es va apujar a 25.000 perquè era una voluntat política de treballar amb el Consell 
Comarcal respecte el tema del lloguer d’habitatges. Abans de tocar aquesta partida, 
vam estar revisant amb l’interventor els tres darrers anys i els tres darrers anys aquest 
conveni havia estat igualment de 15.000 euros i un cop vist amb l’interventor que el 
conveni no havia augmentat de preu, vam parlar amb el regidor d’Habitatge i ens va 
confirmar que no tenien coneixement que el conveni s’hagués incrementat amb 
l’import. Per tant, hem agafat aquests diners perquè els necessitàvem per a altres 
situacions. No és que hàgim rebaixat l’import del conveni, Carles, sinó que és que el 
conveni en principi no ha augmentat el seu import.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs fins aquí… Entrem en el control i gestió municipal.

Sr. Fernández.- Potser que votem.

Sr. Alcalde.- Potser. És veritat. 

Sr. Secretari.- I la proposta.

Sr. Alcalde.- Sí, sí.

Sr. Fernández.- No ho sé.

Sr. Alcalde.- Passem a la votació de la urgència.

Votació de la urgència:
Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- Ara passarem a votar si escau l’aprovació de la modificació 
pressupostària.

Votació de la proposta 

Aprovada per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-
AM (6), de JUNTS (5) i de LREC-ECG (1) i 5 abstencions, manifestades pels regidors 
dels grups municipals del PSC-CP (3) i de CS (2).

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la modificació pressupostària número 2020/03

Sr. Alcalde.- al punt C1: Dació de compte de la modificació pressupostària número 
2020/03.

Sra. Pujol.- Aquesta modificació pressupostària no va haver d’anar a ple, es va poder 
fer per resolució d’alcaldia. A veure, la tinc per aquí, us l’explico. Aquesta és… sí, ja la 
tinc. Com vosaltres sabeu, la Diputació de Barcelona va obrir una línia d’ajudes als 
municipis que es deia «Cap municipi enrere» arran de la crisi de la Covid-19 i amb un 
seguit de barems va fer una adjudicació de diners de manera directa als ajuntaments 
en funció dels habitants i diferents situacions i a la Roca ens va «tocar», se’ns va 
adjudicar una subvenció de 31.005 euros. Aleshores, ara bé, vam haver de fer una 
aplicació pressupostària en l’aplicació 46107 d’altres subvencions de la Diputació per 
aquest increment. I, després, relacionat amb això, vam fer a les aplicacions 
pressupostàries de despeses un increment en l’aplicació 1423148013 de donació 
extraordinària per a situacions d'emergència de 31.005 euros. És a dir, aquests diners 
han anat íntegrament als ajuts directes als ciutadans, tant sigui per ajuts d’urgència o 
per concurrència. Aquesta és una part de la modificació pressupostària i l’altra 
modificació pressupostària està relacionada amb arrendaments per a finalitats socials, 
interessos per a la inversió en l’enllumenat, quotes d’arrendament de l’enllumenat i 
vestuari per a la brigada i s’han reduït del programa d’arrendament d’habitatges. 
Aquests 7.300 euros han passat a l’arrendament amb finalitats socials, al conveni de 
l’enllumenat de la urbanització Sant Carles que hi havia 2.000, ja que en aquest 

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 9c8145c6aeba417bb1d56b0544ddfe5b001 Data document: 19/08/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 06/10/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 06/10/2020 ALCALDE

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

conveni no necessitem aquests 2.000 euros, que els hem passat als interessos en la 
inversió d’enllumenat i, llavors, de la partida de manteniment d’edificis hem tret 10.000 
euros per passar-los al vestuari de la brigada. Aquesta és l’explicació d’aquesta 
modificació pressupostària.

C-2 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat –
Període 2020-2T

Sr. Alcalde.- Molt bé. El següent punt és «dació de compte de l’informe de Període 
Mitjà de Pagament».

Sra. Pujol.- Sí. En aquest trimestre, el segon trimestre de l’any, hem millorat amb el 
període mitjà de pagament que ha passat a 24 dies, però hem empitjorat en el període 
de morositat que ha passat a 78 dies. Si veieu, han canviat una mica les tornes en 
relació amb el període anterior i l’explicació d’aquesta diferència és que hem millorat 
molt el període mitjà de pagament perquè les factures que ens han entrat endarrerides 
molt relacionades amb els subministraments, ja que tenim ara el programa aquest del 
Consell Comarcal per poder tenir més al dia quins són els subministraments... vull dir 
els consums, perdó, però, és clar, com que han entrat factures endarrerides que no 
s’havien pogut comptabilitzar perquè no teníem la manera de saber quin era el 
consum, aquestes factures són de fa temps i, per tant, ens amplien molt el període de 
morositat, però les hem pagat molt ràpidament i, per això, el període mitjà de 
pagament ha millorat. Una mica l’explicació del període mitjà és aquesta. Ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies. 

Sra. Pujol.- Sí.

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual s’ha aprovat la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2018

Sr. Alcalde.- El darrer és la dació de compte de la Resolució amb la qual s’ha aprovat 
la liquidació del pressupost general del 2018.

Sra. Pujol.- Bé. Avui donem compte de la liquidació del pressupost del 2018. Aquest 
és un pressupost de l’any 2018, per tant és un pressupost que jo no conec tan bé com 
el pressupost d’enguany. És un pressupost que, un cop liquidat, complim amb 
l’estabilitat pressupostària, complim amb la regla de despesa, complim amb el límit del 
deute i tenim un romanent de tresoreria, tenim un fons líquid de 10 milions d’euros i un 
romanent de tresoreria per a despeses generals de 6.114.922 euros. Una mica… És 
un bon resultat pressupostari. Segurament si li fem una valoració política, potser no 
seria tan bo perquè no vam ser capaços d’invertir els diners que teníem previstos per 
fer inversions. Però, bé, aquest és el resultat i avui donem compte de la liquidació. El 
compromís és afinar amb el ple de setembre i portar a aprovació el compte general. Ja 
sabeu que el compte general té uns tràmits d’exposició pública, després s’ha de 
convocar la Comissió Especial de Comptes, si no m’equivoco, i té una tramitació un 
cop s’ha generat tot l’expedient. A questa tramitació ens porta possiblement a aprovar 
el compte general en el ple de setembre. Informar-vos que estem treballant durant a 
fons per poder liquidar com més aviat millor el pressupost del 2019 perquè si almenys 
tenim la possibilitat de poder utilitzar el romanent de tresoreria per a despeses 
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generades per la Covid per ajudar o per facilitar-nos una mica la supervivència 
d’aquest any, ho podem fer perquè tinguem el pressupost de 2019 liquidat. Hi ha cap 
pregunta? Si voleu fer cap pregunta. No?

C-4 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- D’acord, doncs, el següent punt serien les resolucions d’alcaldia. No sé 
si voleu fer alguna consulta d’alguna resolució concreta.

Sr. García.- Sí, alcalde.

Sr. Alcalde. Sí.

Sr. García.- A veure. Tinc tota una sèrie de resolucions que vull veure, però aquestes 
les entraré via instància, no era per això, però el que sí que volia assenyalar és que 
al llistat de resolucions d’alcaldia tornen a aparèixer aquells epígrafs tan críptics, que 
tant li agradaven al company Dani, com la 2020/657, la descripció de la qual és 
2020/1121. És a dir, que, si us plau, ja que la forma d’anomenar-les habitualment ja és 
bastant críptica, però més o menys ho anem dominant, que com a mínim hi hagi una 
descripció del contingut perquè feia molt temps que no apareixien, però han tornat 
aquestes descripcions bastant críptiques.

Sr. Alcalde.- D’acord. En prenem nota, senyor secretari, ho mirarem també. Sí que 
n’hi ha algunes que no sabem per què per defecte en alguns casos surt directament 
unes descripcions, però no d’aquest tema numèric i qui ha estat treballant amb haver 
de signar coses, com vostès saben, a vegades és criminal perquè ve algú i et diu 
«signa’m aquesta resolució» i amb aquestes descripcions evidentment te les has de 
mirar totes i gairebé sempre és de les últimes quan es pugui fer. En prenem nota i ho 
mirem i les altres quan ens ho demani, li respondrem la seva petició.

C-5 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- El següent seria el tema de les informacions d'alcaldia. Bé, aquest cap 
de setmana hauria sigut la Festa Major de la Torreta, s’ha fet virtualment i la gent hi ha 
participat. També tenim la situació de precaució: es va tancar el CEM perquè un 
treballador va donar positiu per Covid que després no ha quedat clar, se li han hagut 
de fer diverses proves, però a la gent que havia estat en contacte des de l’ajuntament i 
personal propi de seguida se’ls va demanar que es quedessin a casa a complir la 
quarantena. Se’ls hi ha fet testos durant aquests dies per saber el seu estat i tothom 
ha donat negatiu. També es va parlar amb l’epidemiologia i se li va donar aquest cas 
com a un estudi d’una setantena de persones amb les quals a alguna gent se li ha 
anat fent el seguiment del contacte que havien pogut tenir amb la persona afectada i 
res. Per sort, els casos en els quals s’han hagut de fer proves fins on sabem de 
moment tot ha sortit bé. I, per últim, sí que és veritat que potser hi haurà algun altre, 
però com a plenari ordinari és l’últim plenari que ens acompanyarà l’Antoni López que 
després d’uns quants anys a l’ajuntament de la Roca del Vallès ha pres la decisió 
d’encaminar-se a una altra destinació. Li agraïm la tasca. Potser nosaltres no hem 
estat a l’alçada en algunes ocasions de les seves necessitats, sabem que ell ha fet un 
esforç important. Potser no ha tingut tota la infraestructura que necessitaria en un 
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municipi com el nostre amb la complexitat que té, però bé… Arriba al seu últim plenari 
com a interventor municipal dels plenaris ordinaris i crec de tot cor que li ho hem 
d’agrair, dir-li que aquí deixa companys i amics per quan ell vulgui i res. Us informo 
perquè tothom quedi informat d’aquest fet. No sé si vols dir alguna cosa, Toni, o no cal. 
No cal? Vols dir res? Sí, Carles.

Sr. Interventor-. No cal, no cal.

Sr. Alcalde.- No cal, Toni? Doncs, Carles Fernández.

Sr. Fernández.- Jo a l’apartat de precs i preguntes tenia comentaris a fer i un d’ells era 
el que ja ha avançat abans l’alcalde, que ja esperava que ho fes. Per tant, ara vull 
també agrair al senyor Antoni López la dedicació i l’esforç que ha dedicat en aquest 
ajuntament, que moltes de les coses que hem pogut fer s’han fet gràcies a l’esforç d’ell 
i que sincerament jo el trobaré a faltar perquè ha estat una persona que ha estat molt 
entregada i que sempre ha estat intentant resoldre el màxim de problemes que hem 
tingut al municipi i, a la vegada, malgrat que sàpiga greu, li desitjo tota mena d’encerts 
i de sorts en la nova feina que ara agafarà en el seu ajuntament del qual prové. 
Gràcies, Toni, per la feina i molta sort, de veritat, de tot cor.

Sr. Alcalde.- Marta.

Sra. Pujol.- Jo també li vull agrair al Toni la paciència que ha tingut amb mi perquè jo 
vinc del món de la sanitat i amb l’economia no... La veritat és que no hi havia tingut 
cap experiència a la regidoria de Serveis Econòmics. Amb un any he après el que he 
pogut, encara hi ha coses que se m’escapen, però m’ho he passat bé aprenent tot el 
que ell m’ha explicat. Espero, Toni, que als plens no hagi fet gaire el ridícul perquè, si 
no, a vegades és transmetre la feina que fas tu, la transmet algú que no em sap tant 
com tu i, a vegades, potser no l’he transmès tot el bé que hauria pogut. Però m’hi he 
esforçat i moltes gràcies per aquest any i res, que et vagi molt bé i que descansis una 
mica perquè les jornades de 12 i 15 hores, els maldecaps, les nits sense dormir, la 
feina no ho justifica. O sigui que ara intenta passar una millor època. Entesos?

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si cap altre regidor...

Sr. García.- Sí, senyor alcalde!

Sr. Alcalde.- Doncs… Sí. Francisco García.

Sr. Fernández.- El Dani ho havia demanat abans, Paco.

Sr. Alcalde.- Ah, perdó.

Sr. García.- Ah, entesos. No he dit.

Sr. Alcalde.- Dani, perdona.

Sr. Martín.- No nos vamos a pelear por eso. Simplemente, muy breve. Gracias por el 
esfuerzo. Creo que perdemos una persona con una gran cualificación tanto 
cuantitativa como cualitativa, sumarme a todo lo que ha dicho todo el mundo: te 
echaremos de menos, Toni, mucho de menos y, nada, que vaya bien, que haya 
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suerte, que no se necesita porque el trabajo es el que trae la suerte y eso ya se da por 
descontado y ya nos veremos, supongo. Y gracias en nombre de la Roca.

Sr. Alcalde.- Paco, sí.

Sr. García.- ... Despistat, però ja intervinc jo. Toni, donar-te les gràcies per la teva 
feina, pel teu esforç, com a mínim durant aquests mesos en els quals que jo vaig ser 
regidor d’Urbanisme i d’un munt de coses més per la teva paciència i pel teu esforç 
amb els temes que baixaven des de Territori, moltes vegades embolicats, antics i 
recaragolats i que des del punt de vista econòmic tu vas ser capaç de treure l’entrellat i 
donar-los les solucions que necessitàvem. Moltes gràcies pel teu esforç, per la teva 
feina i moltíssima sort a partir d’ara que, segurament, no sé si seran tan intensos, però 
sí que segurament seran uns temps més descansats dels que has tingut aquí a 
l’ajuntament de la Roca. Molta sort, Toni.

Sr. Alcalde.- No sé qui més volia… Em sembla que la Laura o… No ho sé. Escolteu. 
Moltes gràcies i que això és casa teva i, per tant, ja ho saps: quan vulguis venir de 
visita, una visita tranquil·la, com no l’has tingut mai en entrar per la porta. Els que et 
coneixem era només entrar per la porta i començar amb aquests moviments i aquests 
ritmes tan ràpids. Crec que hem de fer un reconeixement i crec que te l’hem fet tots i 
que encantat d’haver pogut compartir uns quants anys al teu costat. Gràcies. 

C-6  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bé, no sé si ara ja és precs i preguntes.

Sra. Raymí.- Sí, pel meu costat, sí.

Sr. Alcalde.- Perfecte. Doncs, si vols començar tu mateixa, Anna.

Sra. Raymí.- Sí, seré molt greu perquè sé que ja és molt tard, però això meu era 
referent a la manifestació que va haver-hi el 17 de juliol a La Torreta, que estic segura 
que ja la sabeu. És una miqueta la valoració que li doneu a aquesta manifestació 
perquè sembla que hi ha un descontentament bastant gran al poble, sobretot pel tema 
de la neteja. Es veu molt a les xarxes socials, la gent es queixa i nosaltres, com el 
partit de Ciutadans, l’any passat al setembre vam presentar una moció, si ho recordeu, 
sobre treballar en conjunt el nou contracte que s’havia de canviar aquest any. Hi va 
haver una aprovació en general que així es faria i estem a juliol i no ens han dit res. Sí 
que hi va haver la Covid entremig, però potser en aquest tipus de reunions per avançar 
amb el nou contracte o almenys notificar-nos-ho perquè vam quedar que a principis 
d’any en parlaríem perquè penso que el contracte, si no recordo malament, vencia al 
març. Això és una. Són un parell de coses més ràpides, però ja ho dic tot seguit. I 
també el tema de les voreres. És un problema greu que no sé com teniu planejat el 
tema d’arreglar-lo perquè hi ha veïns que han caigut, com al passatge Espanya, on hi 
ha hagut diverses caigudes i la resta del municipi està igual. Si hi ha una planificació 
d’arreglar almenys els carrers més conflictius on hi hagi un perill més imminent com 
seria el passatge Espanya. I l’altra, potser és més per a la Marta. Sé que el CAP de la 
Torreta està tancat, si hi ha una previsió o saps més o menys quan es tornarà a obrir. 
Simplement perquè els veïns ho sàpiguen perquè imagino que és un tema de 
preocupació sobretot per a la gent gran. Si tens una data aproximada o encara està tot 
una miqueta com tot, ja que amb la nova situació és bastant difícil de dir quan es 
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millorarà. Si tens una data, estaria genial saber-ho. I simplement eren aquests tres 
punts. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Cap pregunta més? Les fem totes i les responem? O… Sí, Paco.

Sr. García.- No és una pregunta, és un prec. He vist que s’han tornat a convocar 
juntes de govern. Simplement pregaria que ens enviessin les actes quan estiguin 
aprovades. L’última que tenim és del mes de març, si no recordo malament. Era per si 
ens poguessin enviar les actes les juntes que s’hagin fet fins ara. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. En prenem nota i així ho farem. Bé. Les valoracions…

Sr. Fernández.- Perdó, Albert, jo també en tenia una.

Sr. Alcalde.- Ai, perdó, perdó.

Sr. Fernández.- A veure, jo tenia dues o tres cosetes. Una: vaig preguntar al darrer ple 
com estava el tema dels ajuts que s’havien aprovat, els ajuts directes a persones, és a 
dir, el nombre de demandes i així. No he tingut resposta. Tampoc demano que se'm 
passi ara, però sí que se’ns faciliti perquè ja fa dos mesos i no se’ns ha facilitat 
aquesta informació. Per tant, la torno a reclamar i actualitzada avui. Esperem que 
aquesta vegada sí que ens arribi. Després, fa uns mesos vam demanar per instància 
la convocatòria al Consell de Pagesia i encara estem esperant. 

Sr. Alcalde.- D’acord.

Sr. Fernández.- A veure què ens dieu. Després, amb el tema del consell escolar crec 
que ja vam demanar que es convidés la senyora Emilia Sánchez-Cortés. Aquesta 
vegada, la convocatòria em va arribar a mi al correu de l’ajuntament. Havia tingut un 
problema amb la contrasenya i no vam poder assistir per aquest motiu. Per tant, el que 
prego és que tingueu constància que la nostra representant al consell escolar 
municipal és la senyora Emilia Sánchez-Cortés perquè ens va saber greu no poder-hi 
anar. Quan vaig poder accedir al meu correu de l’ajuntament, perquè va de ser un 
error de no poder actualitzar la contrasenya, em vaig adonar que era l’endemà que 
s’hagués fet el consell escolar i no vam poder assistir-hi, però ja ho havíem demanat 
perquè als darrers hi havia assistit ella, però se’m va tornar a convocar a mi. Per tant, 
intentem que això es resolgui. Després, igual que comentava l’Anna, el tema del CAP 
de la Torreta, però jo parlo dels dos CAP, el de la Torreta i el de Santa Agnès perquè 
el de Santa Agnès també està tancat. A mi hi ha una qüestió que em preocupa en 
general com a administracions públiques i és que en tot aquest procés de la Covid 
hem permès que el tema del comerç estigui obert i que es pugui atendre així, però als 
serveis públics hem restringit molt l’accés als ciutadans. En general, totes les 
administracions públiques: des de l’estat, la Generalitat, els ajuntaments… en tots els 
àmbits. I potser aquí com a ajuntament també hauríem de reclamar que les àrees 
bàsiques tornin a poc a poc a funcionar amb una certa normalitat perquè, si no, en un 
municipi com el nostre en el qual hi ha les distàncies, això complica molt les coses. 
Després, una altra qüestió que també vull anotar és que va sortir la convocatòria dels 
plans d’ocupació. Els plans d’ocupació és una eina per intentar ajudar les persones 
que estan en atur per poder activar-se en la feina i a l’últim mandat en el qual nosaltres 
vam ser al govern vam decidir allargar-los a dotze mesos perquè això donava dret a 
atur. M’ha sorprès aquest any: són d’onze mesos. Per un mes, aquests ciutadans no 
tindran després la possibilitat de tenir quatre mesos d’atur. Crec que és un error cabdal 
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perquè els ciutadans… Quan es va allargar, primer es van fer de sis mesos, però vam 
decidir conjuntament, Esquerra i PSC, passar-los a un any perquè d’aquesta 
manera la persona que tenia el pla d’ocupació, després tenia dret a atur. Amb onze 
mesos no tens dret a sol·licitar l’atur i crec que ha estat, amb tot el respecte, un error 
greu i a mi em sap molt greu perquè aquestes persones que puguin entrar ara, 
després no tindran dret a atur. No sé si això podria ser esmenable d’alguna manera, 
però, si us plau, intentem pensar una altra vegada també en aquestes coses. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Cap pregunta més? Doncs comencem a respondre si voleu. 
Albert, veig que demanes el torn.

Sr. Bassa.- Sí, ja començo jo perquè l’Anna ha començat per aquí. Sí, com sempre 
passa amb l’Anna: hi ha coses que estarem molt d’acord, per exemple, sobre aquest 
tema de neteja viària. Vam quedar així perquè a més ho vaig dir jo, és cert que ha 
vingut la Covid i és cert que hi ha hagut pel mig altres contractes bastant grossos que  
s’han hagut de fer. El que sí que et puc dir és que ara mateix aquest contracte 
funcionarà de diferent manera: o sigui, primer es començarà a fer, bé, ja s’està fent i 
s’està a punt d’acabar l’estudi econòmic de totes les necessitats que hi hauria perquè 
després el plec tècnic és bastant més fàcil. Un cop el tinguem, jo ja tenia pensat això: 
reunir-nos amb tots, plantejar-lo, mirar-lo. Això seria de cara al setembre si tot va com 
ha d’anar i segons com m’ho estan dient a mi. De cara el setembre reunir-nos, fer una 
reunió, mirar tot el que hi ha, com va, o sigui, l’esforç econòmic que haurà de fer 
l’ajuntament. Com deia el Carles abans, probablement entre tots saber què hem de 
treure, què no hem de treure o què hem de fer, què no hem de fer perquè tots hi 
estiguem d’acord. I més que res això: si tot va com anar, esperem que de cara a finals 
de setembre ho tinguin ja llest. Pel que fa al tema de voreres… El passatge d’Espanya 
és diferent, ja que no estem parlant de voreres, és un altre tema bastant diferent. Pel 
que fa al tema de voreres sí que és cert que és un problema endèmic que tenim a tot 
el poble. El que s’està fent o s’està treballant és fer un pla director: que algú faci un 
estudi de totes les voreres i ens digui exactament per on hem de començar, les que 
estan més malament o quin tipus de projectes hauríem de fer per poder-les arreglar 
totes. El que sí que farem, però, ara que han tancat el 2018, segurament quan tinguem 
tancat el 2019 i ja podem fer una mica d’inversió, és arreglar les quatre o cinc que 
puguem, que tinguem diners per poder arreglar les més importants i les que més 
problemes ens estan causant. Mentre es reparen s’estarà fent un pla director, és a dir, 
un estudi de totes les voreres a veure quines són les que prioritàriament estan més 
malament i les que s’haurien d’arreglar més ràpidament.

Sr. Alcalde.- Gràcies. El Sr. Francisco García, les peticions que ens feia d’enviar-li 
les… Ja ho diré! Les juntes. Quan estiguin aprovades les actes, li farem arribar. 
Després, també el tema dels ajuts aprovats, el tema que l’Emília rebi la convocatòria 
ho tornarem a repetir perquè ja era un tema que n’havíem parlat, el tema dels ajuts en 
prenem nota i t’ho farem arribar al més aviat que puguem. El tema dels plans 
ocupacions és un error greu, evidentment políticament l’hem d’assumir i tècnicament 
també en parlarem perquè, és clar, es va fer un canvi precisament i els tècnics saben 
que aquesta era la voluntat. Són d’aquests errors que a vegades un no pot entendre.

Sr. Valls.- Això puc mig explicar-ho perquè quan ho estàvem parlant és veritat que 
aquest any el que no hem volgut és fer-ne cap de sis mesos. Diria que l’any passat 
se’n va fer una petita convocatòria amb la subvenció que va venir que sí que va ser de 
sis mesos. Enguany nosaltres no volíem que fossin de sis, volíem que fossin d’un any 
i, després, en ampliar el nombre de places dels plans d’ocupació, 
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Sí que és veritat que quan vam estar lligant-ho tot amb les partides que teníem, no 
acabava d’entrar el nombre de places que volíem treure amb les partides que teníem. 
És veritat. Jo també accepto aquest error perquè en aquell moment no ho sabia i es va 
reduir un mes per poder ampliar una plaça. És veritat. De cara a l’any que ho mirarem i 
de cara a aquest any, parlaré amb els tècnics d’ocupació a veure, com has comentat 
tu Carles, si hi ha cap manera d’esmenar-ho. Si més no, de cara a l’any que ve això 
segur, segur, segur que ho tindrem en compte. També comento, tot i que no esmena 
aquest fet, que els tècnics d’ocupació, sobretot la que treballa amb les persones que 
busquen feina, a l’últim període del contracte treballa directament amb les persones 
que estan als plans d’ocupació per mirar que puguin encadenar-la feina aquí a 
l’ajuntament amb una altra feina, però no és una manera d’esmenar-ho. Si hi ha cap 
novetat en aquest sentit, us ho farem saber.

Sr. Alcalde.- Entesos. De fet, sobre el tema dels CAPS, n’hem hagut de parlar en 
diverses ocasions, no només en l’àmbit local, sinó en l’àmbit comarcal. Haurem 
escoltat la petició per part del CatSalut i dels gestors mèdics que, per exemple, en el 
nostre cas ens van dir que vigiléssim i teníem la sort de tenir un CAP més gros i uns 
altres dos que estan tancats de cara al públic, però s’hi segueix fent feina, encara que 
a Santa Agnès s’hi està fent pediatria i, per tant, el que s’ha buscat és que no hi hagi 
un contacte directe amb possibles afectats per la Covid ni amb gent gran ni amb 
nadons. També és cert que el que es pot fer en el CAP de la Roca per tal que els 
possibles casos de ser susceptibles de ser Covid és que no passin de la planta baixa. 
Això, al CAP de la Torreta i de Santa Agnès és inviable. També és cert que el que ens 
han dit i ens han pogut demostrar és que en alguns altres llocs on el CAP no ha tingut 
la possibilitat de separar treballadors i treballadores, hi ha hagut llocs on han hagut 
d’aïllar grups sencers d’aquests professionals i, per tant, en aquesta situació nostra 
tenim un desavantatge que és que ara tenim que els CAPS no atenen la gent al seu 
poble o barri, però, en canvi, això també ens ha donat una possibilitat de treballar. 
Tenim una feina que s’està fent des dels CAP de seguiment i que no es fa des del 
CAP de la Roca. Després, a la Torreta i a Santa Agnès es fan alguns tipus de proves, 
augmentant les visites a les cases. O sigui, s’estan fent domicilis en una proporció molt 
més gran d’aquelles que es feien abans per tal que la gent que no es pot desplaçar i, 
repeteixo, els que no es poden desplaçar, no els que no es volen desplaçar perquè és 
més còmode estar al barri o al poble de Santa Agnès. No, en la realitat de la gestió 
d’aquesta crisi s’han pres aquestes mesures que potser de cara al dia a dia faciliten o 
impedeixen una situació més senzilla, però que també és veritat que la realitat ha 
canviat molt. No estan deixant d’atendre ningú: aquells que no es puguin desplaçar, es 
va a casa seva perquè han augmentat molt aquests desplaçaments que fan els equips 
de les àrees bàsiques i també dir-vos i negar-vos rotundament alguna cosa que algú 
en algun lloc està fent córrer que és que s’aprofitarà la crisi de la Covid per no obrir 
alguns dels CAP que s’han tancat per aquests casos. A veure, jo crec que cap dels 
que som aquí ens ho creurem. Segona, cap dels que som aquí permetrem si a algú li 
passés pel cap tancar definitivament una de les àrees bàsiques ni deixaríem que això 
passés, però, en canvi, hi ha gent que o bé per desinformació o per ganes de posar la 
por a algunes persones estan fent córrer aquest missatge. Per tant, neguem totalment 
que els caps de la Torreta i de Santa Agnès s’hagin tancat per no tornar-se a obrir. O 
sigui, de fet, a l’interior hi ha personal treballant. De fet, també és veritat que, com 
comentàvem ahir amb el casal d’avis perquè els hi havia sorgit aquesta preocupació, 
no sé si era ahir o abans-d’ahir, els ho explicàvem i també dèiem als del CAP de la 
Torreta que anar a fer quatre proves a persones que potser sí que es poden moure 
significa que hem de fer anar a una infermera o a una doctora, també a algú 
d’administració, i que el flux de la gent entra i surt pel mateix lloc i, per tant, no donem 
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aquesta seguretat que se’ns està demanant. Amb tot això, crec que potser seguim 
sense estar-ne plenament convençuts, però també ho han d’entendre amb la situació 
que estem. Fa quatre dies aquí semblava que ja podíem sortir de casa i normalitzar la 
nostra vida i la realitat és que hi ha zones que ho estan passant molt malament. 
Només hem de veure les ciutats com l’Hospitalet o com Barcelona o allò que aquí a 
l’àrea metropolitana s’estan veient obligats a fer i que, potser, no anem una mica 
enrere, sinó que anem molt enrere. Per tant, també hem de pensar en protegir els 
nostres treballadors i treballadores sanitàries. Ja us dic que potser no us convenç 
l’explicació, però és la que ens han donat, és la que nosaltres entenem que ara mateix 
s’estigui duent a terme i, al final, el que nosaltres necessitem és un bon servei per als 
ciutadans i ciutadanes i poder mantenir els nostres equips sanitaris com més protegits, 
millor. No sé si m’he deixat cap tema.

Sr. Fernández.- Sí, sí, un que jo ho he preguntat sobre el Consell de Pagesia.

Sr. Alcalde.- Ah, perdó, sí. Dani. Ai, Jordi, perdona.

Sr. Bacardit. Jordi. A veure, sobre aquest tema, tots els contactes que tenim 
d’aquesta gent, a qui ja hem enviat un correu electrònic perquè contactessin i 
verifiquessin que les dades són correctes. T’he de dir que no els han contestat. Només 
ha contestat una d’aquestes persones. Últimament, pels problemes que hem tingut 
amb el riu Mogent i amb l’ACA, he contactat individualment amb molts d'aquests 
pagesos i em contesten el mateix: «que ells el correu no el miren, que si volen que ja 
vindran, però que, a més, no ho volen fer telemàticament, ho volen fer 
presencialment». No volen assistir així per Zoom. Llavors, el que estic fent jo ara 
individualment, ja que no han contestat i que les dates que tenim a l’ajuntament diu 
que són molt antigues i que aquesta gent igual no són els que teníem fins ara de 
representants, els estic contactant un a un i fins ara de moment ho són. Simplement 
que em diuen que el correu no em contesten. He corroborat els correus i són seus. 
L’últim va ser això. Van parlar amb mi i em van contactar perquè hi havia el problema 
del gual de Santa Agnès que estava malmès, que ja ha sigut reparat, i era el que més 
els preocupava de moment: arreglar això i «després ja amb calma farem reunió i ja en 
parlarem», però ells volen assistir presencialment, no volen fer-ho telemàticament. A 
part, ja et dic que com no els hi enviem la citació per correu electrònic i que vingui qui 
vingui, però és que amb els que he estat parlant no miren ni el correu. I el correu és 
correcte perquè els he corroborat.

Sr. Alcalde.- De fet, el que diu el regidor té tota la raó. A part d’això, us dic que els 
vam demanar si encara representaven a les diferents entitats i el que sí que ens han 
dit és que el volen fer presencial, que si són capaços d’estar a les terrasses, d’estar a 
no sé què, d’anar a la caixa i no sé què, que aquí a l’ajuntament també es pot venir a 
fer el Consell de la Pagesia. Bé, ens ho haurem de plantejar perquè també és veritat 
que part de raó tenen, que si es mantenen totes les mesures de seguretat i de 
distanciament, ho hem de poder fer. De fet, el distanciament en algunes coses com 
l’autobús que parlàvem al principi no existeix. Llavors… Sí, Carles.

Sr. Fernández.- A veure. Jo, sincerament, que em diguis que el problema és contactar 
amb ells.

Sr. Alcalde.- No hi ha ells.

Sr. Fernández.- No, no. Tu no, dic el regidor.
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Sr. Alcalde.- No, però vull dir que no…

Sr. Fernández.- No, el regidor sí que ha comentat el tema dels correus… Home! Em 
sembla una excusa una mica justeta en el sentit que, a veure, amb aquesta gent els 
hem convocat en reunions i han vingut.

Sr. Bassa.- Doncs ara…

Sr. Fernández.- Jo no ho sé, la veritat, no ho entenc i em sorprèn. Em sorprèn perquè 
hem fet, ara no recordo si hem fet tres o quatre Consells de Poble, uns presidits per 
l’Albert com a alcalde i algun altre presidit per mi, i han vingut. Per tant, em quedo 
parat quan ells em diuen que què passa amb el Consell de Poble que no es convoca. 
Llavors no entenc res.

Sr. Bassa.- Doncs hauríem de veure qui són aquests ells perquè jo amb qui he estat 
parlant ho he estat corroborat: «has rebut el correu? Ho has mirat?». Diuen: «Jo no 
miro aquests correus. Si vols m’ho envies amb un grup de WhatsApp. T’afegim al grup 
de WhatsApp», però encara que m’afegeixis al grup de WhatsApp, això no és manera 
de contactar amb ells. A més, al grup de WhatsApp hi ha tots els pagesos, no els que 
representen. Sí que el dels caçadors no és el que hi havia hagut i el que hi havia diu 
que ja havia parlat justament amb tu perquè ho canviessis, però això ja ho arreglarem. 
A part d’això, tots els altres no m’han dit que no fossin ells. Llavors, si els envieu un 
correu electrònic i no contesten, l’únic que queda és anar-los trucant i anar parlant amb 
ells perquè vagin venint i citar-los d’alguna manera, però això ho hem de veure. De 
totes maneres, això sí que han dit: que volien presencialment, que no ho volien 
telemàticament.

Sr. Alcalde.- També hem d’entendre i saber que a vegades la gent parla en nom de 
tothom quan pràcticament es representa cadascú a ell mateix en aquests temes. Em 
refereixo que a vegades ho dic, Carles, perquè a nosaltres ens diuen alguna cosa i 
després parles amb l’altre i diuen: «Això no ho he dit» o «jo no volia fer això» o el que 
sigui.

Sr. Fernández.- Jo l’únic que he dit és que no m’ho ha dit una sola persona.

Sr. Alcalde.- Entesos. Jo només exposo.

Sr. Fernández.- Si només m’ho hagués dit una persona, els conec prou bé i sé també 
les històries que tenen entre ells igual que ho saps tu.

Sr. Alcalde.- Sí, sí, totalment d’acord.

Sr. Fernández.- Però m’ho han dit tres o quatre persones i llavors és quan jo faig la 
pregunta. I, a més, quan fa bastants mesos que vam plantejar aquest tema. Per això 
em sorprèn, però ja està i aquí no m’hi fico.

Sr. Alcalde.- D’acord. Crec que ara sí que els hem respost tots. Bé, doncs mirarem de 
tornar al setembre si som capaços que això hagi continuat més o menys bé i el 
puguem fer. Si el volen presencial, fer-lo presencial i prenent les mesures necessàries 
de seguretat i que els doni a ells el fet de poder venir i assistir. Gràcies a tothom per la 
vostra assistència.
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Sr. Valls.- Albert, si em pots fer un miniapunt només del tema que has comentat del 
centre esportiu. Només volia comentar que, si tot va bé, en principi de cara a aquest 
dissabte o al dilluns de la setmana que ve a molt estirar, es podrà reobrir.

Sr. Alcalde.- Entesos. Això és el que dèiem sobre el fet que, de moment, totes les 
proves han sortit per sort negatives i que les proves que s’han fet també als usuaris 
que havien tingut contacte amb aquesta persona no havien sigut positius.

Ara sí, donem per finalitzar el plenari quan són les 23:43 minuts del dia 23 de juliol, 
Sant Jordi d’estiu. I, res, us convocarem amb el ple d’urgència per aquells temes que 
us vam comentar, però, de tota manera, oficialment aquest és el darrer ple dels 
ordinaris. Per tant, moltes gràcies. Ens tornarem a veure telemàticament, però res. Si 
cap de vosaltres pel que fos no pot assistir, que tingueu unes bones vacances i que tot 
us vagi bé. Salut.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
23 hores i 43 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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