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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 25 DE GENER 
DE 2018 NÚM. 01/2018

ASSISTENTS:

Alcalde:    Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:   Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
                     Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

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

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
               Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
               Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
                Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

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

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

A la Roca del Vallès, essent les 20.03 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa 
de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors 
assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del 
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb 
l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària, 
prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

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

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de 
novembre de 2017 i de l’acta de la sessió extraordinària de 28 de desembre de 2017

A.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 46/2018, en què es pren 
coneixement de l'abandonament de la senyora Maria Carmen Díaz Rodríguez del grup 
municipal de Convergència i Unió i de la actual condició de regidora no adscrita.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Serveis Econòmics 
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B-1  Aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal número 09- Taxa 
per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans 
per a l’any 2018.

B-2 Aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal número 13- Taxa 
per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i vehicles abandonats per a l’any 
2018.

B-3 Aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal número 18- Taxa 
pel subministrament d’aigua per a l’any 2018, pel que es refereix als conceptes de la 
Tarifa primera.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B-4 Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut 
pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès

C)Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’Informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i Morositat del 4rt 
Trimestre de 2017.

C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la modificació de crèdits 2017-11 en 
la modalitat de transferència de crèdits.

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la modificació de crèdits 2017- 12 en 
la modalitat de transferència de crèdits.

C-4 Dació de compte de rectificació  Resolució de la modificació de crèdits 2017-12

C-5 Resolucions d’Alcaldia

C-6 Informacions d’Alcaldia

C-7  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Fem un minut de silenci per les violències arreu del món, i, per tant, 
perquè no ens volem deixar cap, comencem fent el minut de silenci.

(Minut de silenci.)
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

A) Assumptes de tràmit 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 30 de 
novembre de 2017 i de l’acta de la sessió extraordinària de 28 de desembre 
de 2017

Sr. Alcalde.- Comencem el ple ordinari d’avui, dia 25 de gener, quan són les 20 
hores, 3 minuts, amb el primer, l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 
ordinària del ple del dia 30 de novembre de 2017, i de la sessió extraordinària del dia 
28 de desembre de 2017. Les votarem separadament. No sé si tenen alguna consulta 
sobre alguna de les dues actes.

Cap comentari? Doncs, passaríem a votació la primera acta, la del dia 30.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova per 1 abstenció, manifestada pel Sr. Andrés Hidalgo, el qual no va assistir a 
la sessió i 16 vots favorables, manifestats per la resta de regidors del Consistori. 

El segon punt de l’ordre del dia és la dació de compte de la resolució d’Alcaldia...  
Perdó, la següent... Sí, perdó, exacte, la sessió extraordinària del dia 28 de desembre.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova per unanimitat.

A.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 46/2018, en què es pren 
coneixement de l'abandonament de la senyora Maria Carmen Díaz Rodríguez 
del grup municipal de Convergència i Unió i de la actual condició de regidora 
no adscrita.

Sr. Alcalde.- Ara sí, dació de compte de la resolució d’Alcaldia, la 46/2018, en què 
pren coneixement de l’abandonament de la senyora Mari Carmen Díaz, del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, i que passa a ser condició de regidora no adscrita. 
No sé si la senyora Mari Carmen vol dir alguna cosa.
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Sra. Díaz.- A ver, yo en principio quería expresar mis dudas últimamente, y el 
malestar que últimamente he tenido. No con nadie sino conmigo misma. Entonces, 
cuando nos presentamos en las elecciones salí con CIU, yo tenía unos objetivos que 
tenía mucha ilusión por cumplir. A fecha de hoy no se han podido cumplir, por 
diversas razones. Lo he pensado mucho, esto no es una idea que haya salido de ayer 
ni de antes de ayer, hace meses que lo estoy pensando, y al final me he decidido a 
irme al grupo… En principio me quería ir, simplemente irme, pero la verdad es que a 
mí me gusta la política y de esta manera estoy vinculada un poco al ayuntamiento y a 
lo que pueda pasar para el municipio. Entonces, la opción que me quedó era irme al 
grupo no adscrito, y creo que, desde aquí, no sé, igual me equivoco, igual haré menos 
de lo que estoy haciendo ahora, pero de alguna manera mi ilusión es poder aportar un 
granito de arena más. Es todo lo que…

No quiero que nadie se sienta ofendido, no lo hago por nada ni por nadie, 
simplemente por mí misma, y pienso que cada uno tiene que ser fiel a sus ideas y a 
sus pensamientos, y el mío es éste. Nada más.

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si algú té algun comentari, algú vol fer algun comentari. 
Senyor Ros?

Sr. Ros.- Sí. Yo quiero darte las gracias, Mari Carmen, por ese tiempo con nosotros. 
Haver fet un pas a la política sempre és un motiu d’orgull per a qualsevol ciutadà, i 
que s’hauria de fer més sovint, hi hauria d’haver molta més implicació en la vida 
política i social del nostre municipi. Tú hiciste este paso, lo hiciste con nuestra 
candidatura, te agradezco mucho que estuvieras con nosotros, te agradezco este 
tiempo difícil, porque no es fácil estar en un gobierno que no se pudo organizar, salir 
de un gobierno que no se había podido organizar y hacer una oposición con pocos 
recursos, con pocos efectivos, y donde realmente puede quedar esta sensación de no 
estar haciendo gran cosa por el municipio, que es lo que queremos todos. La situación 
que estamos viviendo a nivel de municipio ya se ve, ya se conoce, ya empieza a ser 
de dominio público, y yo entiendo perfectamente tu situación. 

Me sabe mal que no sigas en nuestro grupo hasta el final, queda un año y tres meses 
de mandato, pero, bueno, todo lo que puedas hacer por el barrio de La Torreta y por 
nuestro municipio, La Roca, estará bien hecho, seguro, y sigue contando con nuestro 
soporte, nosotros contamos con el tuyo, como ha sido así estos tres años.

Sra. Díaz.- Bueno, yo lo que antes quería decir, que también lo he pasado por alto, 
era también pedir disculpas a los compañeros, porque conmigo se portaron bien. No 
quiero que esto les ocasione nada, que sí sé que les puede ocasionar, y por eso era la 
disculpa, porque sé que esto les puede ocasionar algún problema. Nada más.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari... Sí, la senyora Marta Pujol. 

Sra. Pujol.- Bé, jo vull dir que ha estat un plaer treballar amb la Mari Carmen, i crec 
que no t’has de disculpar, Mari Carmen, perquè com tu molt bé has dit, un ha de ser 
fidel als seus principis, i quan un ho és, no pot ni disculpar-se ni ha de donar 
explicacions, senzillament aquesta, que tu ets fidel als teus principis i ets coherent 
amb el que tu penses.

A mi m’agradaria dir que m’agradaria col·laborant amb tu a nivell de política 
municipal, encara que ara formis part del grup no adscrit, però crec que podem 
continuar treballant i, bé, no tancar mai cap porta de cara al futur. Gràcies per tots 
aquests anys.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Nosaltres, no sé si algú... Evidentment, nosaltres no tenim més 
que acceptar aquesta decisió, les explicacions que la Mari Carmen dona per a 
nosaltres són correctes i, per tant, ni d’algun comentari que s’hagi ara deixat anar la 
pinzellada, doncs, no en farem mai cap mena d’ús. Sabem tothom el que és que algú 
decideixi deixar un partit i, per tant, com no pot ser d’una altra manera, agrair la 
voluntat de seguir participant pel bé del municipi, pel bé del barri de la Torreta, i 
encantats de seguir col·laborant.

El que sí que vam parlar és, si els semblava bé, canviar l’ordre. Per tant, que hi 
haguessin els tres representants de Convergència, la regidora no adscrita i seguíssim 
l’ordre. Jo... Com vulgueu. Si ho volen fer ara mateix...

B)Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Serveis Econòmics 

B-1  Aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal número 
09- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans per a l’any 2018.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 18 de gener de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus 
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vistos els documents elaborats pels Serveis Tècnics competents en matèria 
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d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 
través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques.

Vist l’informe tècnic-econòmic a què es refereix l’article 25 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, elaborat per la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança 
Fiscal número 09-Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i 
les revisions periòdiques (DIBA 21) per a l’any 2018, és competència del Ple 
de la Corporació municipal, en virtut de l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la validesa de l’acord 
requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, com 
s’estableix en l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

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

PRIMER. – APROVAR la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal 
número 09-Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels 
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques (DIBA 21) per a l’any 2018, que s’indiquen en la següent taula:

DESCRIPCIÓ IMPORT

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic o procediment de consulta 
prèvia potestativa.

180,82 €

2. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 
m², o de llur modificació substancial. (Annex II LPCA).

1.625,64 €

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 
m², o de llur modificació substancial. (Annex II LPCA).

1.990,48 €

4. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 1.401,70 €
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d’activitats amb incidència ambiental, exercides en locals tancats o 
recintes, o de llur modificació substancial. (Annex III LPCA).

5. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de 
llur modificació substancial per dur a terme activitats recreatives 
musicals i de restauració en locals o recintes tancats amb una superfície 
construïda superior a 500 m² o amb aforament autoritzat superior a 500 
persones.

1.990,48 €

6. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de 
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics en locals 
o recintes tancats amb aforament autoritzat superior a 150 persones, 
excepte cinemes.

1.625,64 €

7. Procediment de comprovació de la comunicació d’obertura 
d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives inclosos a 
l’article 124 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

1.625,64 €

8. Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’Annex 
I del Reglament. 250,00 €

9. Tramitació del procediment de comprovació de les activitats mòbils de 
caràcter temporal. (Fires). 50,00 €

10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per 
l’obertura d'establiments de l’Annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa i de la disposició addicional 
setena de la mateixa Llei.

736,72 €

11. Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura 
d’establiments de l’Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa. Serà exempt per aquells locals 
que es trobin emplaçats en els Trams Urbans consolidats (TUC) del 
municipi.

275,00 €

12. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 
municipal. 664,98 €

13. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme 
tècnics municipals.

664,98 €

14. Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no 
permanents desmuntables, quan el control el duen a terme tècnics 
municipals.

150,00 €

15. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.

422,90 €

16. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses a llicència ambiental municipal quan el control el duen a terme 
tècnics municipals.

542,24 €

17. Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats 
sotmeses al règim de comunicació prèvia per la normativa d’espectacles 
públics i activitats recreatives quan el control el duen a terme tècnics 

422,90 €
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municipals (Article 136 del Reglament).

18. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 
canvis no substancials de les activitats i instal·lacions subjectes a 
llicència ambiental o llicencia d’activitats recreatives i de restauració.

180,82 €

19. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 
d’activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental. 180,82 €

20. Tramitació del procediment de comprovació del canvi de titularitat de 
les activitats subjectes a declaració responsable, comunicació prèvia o 
llicencia ambiental.

150,00 €

21. Tramitació del procediment de llicència d'establiments no permanents 
desmuntables. (Circ). 736,72 €

22. Tramitació del procediment de llicència per als espectacles públics i 
les activitats recreatives de caràcter extraordinari (Article 42 de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol).

960,66 €

23. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim 
especial de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives. 960,66 €

24. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en 
els apartats anteriors.

736,72 €

25. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de 
l’obertura o posada en funcionament establiments o activitats regulades 
per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
Serà exempt per aquells locals que es trobin emplaçats en els Trams 
Urbans consolidats (TUC) del municipi.

736,72 €

26. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 
d’activitats amb incidència ambiental incloses a qualsevol Annex de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

50,00 €

SEGON.- DONAR a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant l’exposició pública en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en un diari de major difusió de la província, durant trenta 
(30) dies, com a mínim, als efectes de que els interessats legítims puguin 
examinar l’expedient i presentar reclamacions, per donar compliment al que 
s’estableix a l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Durant el període d’exposició pública de la modificació de les tarifes de 
l’Ordenança Fiscal número 09-Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 
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través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques (DIBA 21) per a l’any 2018, els 
qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a 
l’article 18 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, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER.- CONSIDERAR que, en el cas que no es presentin reclamacions a 
l’expedient, en el termini anterior indicat, que l’acord s’entendrà 
definitivament adoptat, sobre la base de l’article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

QUART.- L’acord definitiu de la modificació de les tarifes de l’Ordenança 
Fiscal número 09-Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 
així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i 
les revisions periòdiques (DIBA 21) per a l’any 2018, així com el text refós 
aprovat, es publicaran en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, moment en el qual entrarà en vigor.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació de la modificació de les tarifes de 
l’Ordenança fiscal de la taxa per prestació del servei d’intervenció administrativa 
d’activitats de ciutadans l’any 2018. Té la paraula el senyor Carles Fernández. 

Sr. Fernández.- Sí. Bé, s’ha procedit a realitzar una actualització de l’Ordenança 
de la taxa de prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses, que és la taxa número 09. El que s’ha fet és adequar-la a 
dues noves lleis, una és la 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa, i 
una altra de la de la 5/2017, que és una mena de llei òmnibus que recollia molts 
aspectes i moltes coses, i en algun cas aquesta llei també afectava aquestes 
llicències d’activitats que es tramiten.

El que s’ha fet és adequar, en alguns casos, el nom de la taxa de la tramitació 
administrativa de la llicència, a la nova normativa, la nova legislació. I en un, dos, 
tres, quatre, cinc casos, s’ha creat una de nova. Les de nova creació són les 
d’organització d’actuacions en directe a establiments, recollits a l’annex 1 del 
reglament, la tramitació pel procediment de comprovació de les activitats mòbils 
de caràcter temporal, fires, la tramitació del procediment de declaració 
responsable de l’obertura d’establiments, la tramitació del procediment de control 
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inicial d’establiments no permanents, desmuntables, quan el control el duen a 
terme tècnics municipals, la tramitació del procediment de comprovació de canvi 
de titularitat de les activitats subjectes a declaració responsable, i la tramitació del 
procediment de la comunicació de clausura d’activitats amb incidència ambiental, 
incloses en l’annex de la Llei 20/2009, de prevenció de control ambiental 
d’activitats. I en aquestes s’ha procedit a realitzar l’estudi econòmic per fixar 
l’import de la taxa.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a 
aprovació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova el dictamen per 14 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups 
municipals d’ERC (5), del PSC (5), del PP (1), d’ICV-EUIA (2) i de la regidora no 
adscrita i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU

B-2 Aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal 
número 13- Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i 
vehicles abandonats per a l’any 2018.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 18 de gener de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus 
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vistos els documents elaborats del Cap, en funcions, de la Policia Local de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès –en tractar-se dels serveis tècnics 
competents en matèria de la prestació dels serveis de recollida d’objectes i 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública-.

Vist l’informe tècnic-econòmic a què es refereix l’article 25 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, elaborat per la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança 
Fiscal número 13-Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i 
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vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública (DIBA 32) per a l’any 2018, pel que es refereix als conceptes de: A) 
Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal; 
i, B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada, és 
competència del Ple de la Corporació municipal, en virtut de l’article 22.2.i) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la 
validesa de l’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels 
membres presents, com s’estableix en l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

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

PRIMER. – APROVAR la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal 
número 13-Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública (DIBA 32) per a l’any 2018, pel que es refereix als conceptes de: A) 
Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal; 
i, B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada, que 
s’indiquen en la següent taula:
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SEGON.- DONAR a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant l’exposició pública en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en un diari de major difusió de la província, durant trenta 
(30) dies, com a mínim, als efectes de que els interessats legítims puguin 
examinar l’expedient i presentar reclamacions, per donar compliment al que 
s’estableix a l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Durant el període d’exposició pública de la modificació de les tarifes de 
l’Ordenança Fiscal número 13-Taxa per la prestació dels serveis de recollida 
d’objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública (DIBA 32) per a l’any 2018, pel que es refereix 
als conceptes de: A) Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte 
al dipòsit municipal; i, B) Per enganxament sense desplaçament o sortida 
sense retirada, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 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, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes.

TERCER.- CONSIDERAR que, en el cas que no es presentin reclamacions a 
l’expedient, en el termini anterior indicat, que l’acord s’entendrà 
definitivament adoptat, sobre la base de l’article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

QUART.- L’acord definitiu de la modificació de les tarifes de l’Ordenança 
Fiscal número 13-Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i 
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública (DIBA 32) per a l’any 2018, pel que es refereix als conceptes de: A) 
Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal; 
i, B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada, així 
com el text refós aprovat, es publicaran en el tauler electrònic i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, moment en el qual entrarà en vigor.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt següent és l’aprovació de la bonificació de la tarifa de 
recollida d’objectes i vehicles abandonats a l’any 2018. Té la paraula el senyor 
Carles Fernández.

Sr. Fernández.- Gràcies. Procedim a una actualització d’aquesta taxa, basada en 
els nous pressupostos que ens ha facilitat l’empresa de recollida de vehicles, la 
grua, l’empresa que porta el servei de grua, i en un dels casos, que és el més 
habitual, que seria la retirada de turismes i motocicletes en dies laborables, 
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l’import ha baixat de 112 a 100 euros, i en els altres casos ha tingut petits 
increments, del voltant d’entre 5 i 7 euros, per adequar-lo, diguem-ne, al 
pressupost que ens ha facilitat l’empresa que realitza la recollida. I per tal d’ajustar 
i que aquesta taxa no generi ni guanys ni beneficis. En un cas ha baixat, que és el 
més habitual, i llavors, pel que fa a furgonetes i tot terrenys, camions de més de 
3.500 quilos, i per cada tona superior a 3.500 quilos, hi ha petits increments.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a 
aprovació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova el dictamen per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups 
municipals d’ERC (5), del PSC (5), del PP (1) i d’ICV-EUIA (2) i 4 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal de CIU (3) i de la regidora no 
adscrita (1).
B-3 Aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal 
número 18- Taxa pel subministrament d’aigua per a l’any 2018, pel que es 
refereix als conceptes de la Tarifa primera.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 18 de gener de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus 
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Vista la petició de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, de data 09 de gener de 
2018, presentada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès amb número ENTRA-2018-255, on manifesten que:

L’acord, pres pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, en data 28 de desembre de 2018, de modificació de les 
tarifes de subministrament en alta d’Aigües Ter Llobregat, a partir de 
l’1 de gener de 2018, mitjançant l’aplicació d’un increment de l’11,88 
%, per als dos conceptes que composen la tarifa ...

... suposarà un increment de les despeses de compra d’aigua, per 
part de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367 ...

... presentant un desequilibri econòmic inesperat en la prestació del 
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servei municipal d’abastament d’aigua potable a domicili, en el terme 
municipal de La Roca del Vallès i de la urbanització de Sant Carles.

Vist l’Informe tècnic-econòmic a què es refereix l’article 25 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, elaborat per la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que conclou amb la necessitat de 
modificar les tarifes de l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel 
subministrament d’aigua per a l’any 2018, pel que es refereix als conceptes 
de la Tarifa primera, per mantenir l’equilibri econòmic i l’autonomia i 
suficiència financeres de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en la prestació 
del servei municipal d’abastament d’aigua potable a domicili, en el terme 
municipal de La Roca del Vallès i de la urbanització de Sant Carles.

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació de les tarifes de l’Ordenança 
Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua per a l’any 2018, pel 
que es refereix als conceptes de la Tarifa primera, és competència del Ple 
de la Corporació municipal, en virtut de l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la validesa de l’acord 
requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres presents, com 
s’estableix en l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

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

PRIMER. – APROVAR la modificació de les tarifes de l’Ordenança Fiscal 
número 18-Taxa pel subministrament d’aigua per a l’any 2018, pel que es 
refereix als conceptes de la Tarifa primera, que s’indiquen en la següent 
taula:
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SEGON.- DONAR a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, 
mitjançant l’exposició pública en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en un diari de major difusió de la província, durant trenta 
(30) dies, com a mínim, als efectes de que els interessats legítims puguin 
examinar l’expedient i presentar reclamacions, per donar compliment al que 
s’estableix a l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Durant el període d’exposició pública de la modificació de les tarifes de 
l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua per a l’any 
2018, pel que es refereix als conceptes de la Tarifa primera, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 
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, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER.- CONSIDERAR que, en el cas que no es presentin reclamacions a 
l’expedient, en el termini anterior indicat, que l’acord s’entendrà 
definitivament adoptat, sobre la base de l’article 17.3 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

QUART.- L’acord definitiu de la modificació de les tarifes de l’Ordenança 
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Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua per a l’any 2018, pel 
que es refereix als conceptes de la Tarifa primera, així com el text refós 
aprovat, es publicaran en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, moment en el qual entrarà en vigor.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt següent és l’aprovació de la modificació de les tarifes de 
l’Ordenança amb la taxa de subministrament de l’aigua, pel que es refereix als 
conceptes de tarifa primera. Té la paraula el regidor Carles Fernández.

Sr. Fernández.- Bé, com tots vostès saben, al mes de desembre, i de forma 
sobtada, per part de l’ACA va tenir lloc un increment de la tarifa d’aigua en alta 
d’un 11 i mig per cent. Aquest 11 i mig per cent, que seria aplicable a partir de l’1 
de gener, doncs, significa un increment prou important com perquè tots els 
ajuntaments estiguin revisant quins efectes té aquest increment sobre les tarifes, 
per tal d’evitar generar més dèficit.

Nosaltres havíem fet, hem estat fent al llarg d’aquest any tot un treball per eixugar 
el dèficit que hi havia acumulat, i havíem fet un increment en les passades 
ordenances d’un 4 per cent, que ens permetia, diguem-ne, tancar el 2018 ja sense 
dèficit, que aquest era l’objectiu, arribar al final del contracte, que és al mes de 
març de 2019, sense dèficit. Però clar, un increment d’aquest import quan el cost 
de l’aigua sobre la gestió és del 50 per cent, doncs, té una importància molt gran. 

Hem estat fent números i ajustos a partir dels consums d’aquest any, i fent 
projeccions, i hem vist que com que l’objectiu és fer l’increment menor possible, 
amb un 3 per cent d’increment podíem absorbir això. No generem superàvit, no 
generarem, que és en tot cas l’objectiu, estem cobrint el que seria la gestió, no 
generant recursos per fer millores d’inversió i millores de manteniment, però amb 
els increments que hi ha hagut ja al llarg de l’any passat, doncs, semblava que 
havíem d’ajustar-ho al mínim possible. 

La proposta que ens feia SOREA era al voltant d’un 6 per cent, i més o menys 
venia a ser al voltant o una mica més del 50 per cent el consum de l’aigua, però 
nosaltres hem optat per aquest 3 per cent, que amb els nostres números ens 
permet arribar a una situació d’equilibri.

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

(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions: 

S’aprova el dictamen per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups 
municipals d’ERC (5), del PSC (5), 5 vots en contra, manifestats pels regidors del 
grup municipal de CIU (3) i d’ICV-EUIA (2) i 2 abstencions, manifestades pels 
regidor del PP i de la regidora no adscrita

Àrea de Servei i Atenció a les Persones
 
B-4 Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis 
mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament 
de Salut i l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 18 de gener de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els 
ajuntaments són competents per prestar els serveis mínims en l’àmbit de la 
salut pública. Aquestes prestacions van destinades a garantir la innocuïtat i 
la salubritat dels productes alimentaris, preservar la salut de la població 
davant els agents físics, químics i biològics, fer vigilància sanitària, 
promoure la salut i prevenir la malaltia. 

Atès que els serveis mínims que han de prestar els ens locals en matèria de 
salut publica, segons l’article 52 de l’esmentada llei són:
a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi
c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic
d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs 
habitats, incloses les piscines.
e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing.
f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les 
activitats
del comerç minorista, del servei i la venda directa d’aliments preparats als 
consumidors, com a activitat principal o complementària d’un establiment, 
amb repartiment a domicili o sense, de la producció d’àmbit local i del 
transport urbà. Se n’exclou l’activitat de subministrament d’aliments 
preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de 
venda.
g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels 
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.
h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.
i) Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut 
pública d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.
Aquests serveis mínims es poden prestar de diferents formes:
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a) Amb mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament.
b) Mitjançant mancomunitats, consorcis o comunitats de municipis.
c) Mitjançant convenis amb una administració que els doni suport com 
l’Agència de Salut Pública, Dipsalut o els consells comarcals
d) Externalitzant la realització del servei mitjançant empreses o entitats 
amb competència tècnica i degudament autoritzades.

Atès que l’Agència de Salut Publica de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca 
varen subscriure originàriament un conveni de col·laboració, l’any 2014, 
mitjançant el qual l’Ajuntament de la Roca realitzava un encàrrec de gestió 
per a la prestació de diferents serveis mínims de salut publica de 
competència local a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i se’n regulava 
l’esmentat encàrrec. Aquest conveni finalitza la seva vigència el dia 31 de 
desembre de 2017.

Atès que l’Ajuntament ha de seguir prestant aquests serveis mínims, i es 
considera que la forma de prestació hauria de seguir essent el conveni amb 
una administració que els doni suport com l’Agència de Salut Pública.

Atès que la Secretaria de salut Publica –Agència de Salut Pública de 
Catalunya- (en endavant l’ASPCAT), ha fet arribar a l’Ajuntament una 
proposta de conveni d’encàrrec de gestió per a la prestació dels serveis 
mínims de salut pública de competència local que s’especifiquen a l’annex 1 
de la proposta de conveni, i que s’ajusta al Conveni Marc signat entre 
l’ASPCAT, ACM i la FMC, per regular la prestació de serveis de salut publica i 
els seus mecanismes de seguiment, segons l’article 53.8 de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública.

Atès que els trets bàsics d’aquest conveni són:
1. L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament 
per a la prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, 
que s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
2. Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i 
suport juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han 
de prestar a l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap 
contraprestació econòmica a l’ens local.
3. El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el 
personal funcionari o laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi 
adscriu cap mena de recurs, ni personal, ni material.
4. L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i 
els resultats que se generin com a conseqüència de la seva actuació. Per 
part seva, l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes 
les accions que emprengui i els actes administratius que adopti derivats de 
les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest 
conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que s’hagin 
inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que calguin 
d’acord amb l’annex. Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot 
fer servir qualsevol dels sistemes habituals de comunicació, preferentment 
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el servei de Portasignatures del Consorci AOC.
5. Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà 
formada per un representant de l’ASPCAT i un representant de 
l’Ajuntament. Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, 
seran la interpretació del conveni, la de decidir respecte de les 
modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon funcionament 
i la d’elaborar una memòria que reculli les activitats realitzades i els 
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni.
6. Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat 
sobre les informacions, les dades i la documentació a què tinguin accés en 
virtut del present conveni, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als 
que s’hi preveuen Quant als tractaments legítims de dades necessàries per 
al desenvolupament de les actuacions que es realitzin en el marc d’aquest 
conveni, en cas que sigui necessari, les parts es comprometen a respectar 
la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas, a 
adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a 
guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes.
7. Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment 
d’aquest conveni en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, 
el català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i 
de les disposicions que la despleguin.
8. L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de 
Catalunya en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
9. La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu 
d’aquest conveni resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables 
en la matèria. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui 
utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o 
publicar-los, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i 
expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la 
reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és 
propietat de la Generalitat de Catalunya
10.La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 
de desembre de 2021, Per mutu acord de les parts, el conveni es pot 
renovar abans de la seva data de venciment per un període de quatre anys 
més. En tot cas, la pròrroga del conveni s’ha de fer de manera expressa.
11.Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin 
plantejar sobre la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre 
les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspon a 
la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre sobre les qüestions 
litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de data 
17 de novembre de 2017.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple 
l’adopció dels acords següents: 
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PRIMER.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis 
mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, pel període 1 de gener de 2018 i 
fins el 31 de desembre de 2021, que es transcriu a continuació:

“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT 
PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I 
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 

REUNITS 

D’una part, el senyor Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de Salut. 

De l’altra, el senyor Albert Gil Gutierrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

ACTUEN 

El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari de Salut 
Pública, nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC. Núm. 7047, de 
28.01.2016) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució SLT/2873/2015, de 7 de 
desembre, del conseller de Salut, de delegació de la competència en matèria de formalització 
de convenis d’encàrrec de gestió de serveis de salut pública dels ajuntaments del conseller o 
consellera de salut en el secretari o secretària de Salut Pública (DOGC núm. 7020 de 
17.12.2015). 

El segon, en representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per ser-ne l’alcalde, càrrec 
electe per al qual fou nomenat i que va acceptar en sessió constitutiva de 13 de juny de 2015, 
amb les més amplies facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a 
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. 

Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Antoni Peralta Gaserà, secretari de 
l’Ajuntament i funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d’aquest conveni 
de conformitat amb l’article 92 bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, declaren i manifesten que intervenen en aquest acord 
amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l i 

MANIFESTEN 

1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones constitueix un 
objectiu de primer ordre dins del qual les administracions compareixents comparteixen 
competències en aquestes matèries. 

2. Que les administracions que signen aquest conveni consideren que és fonamental avançar 
en la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i 
materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les necessitats presents i futures de 
la ciutadania. 

3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un marc de relacions que orienti els vincles i 
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les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut 
puguin subscriure en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut. 

4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, per regular la prestació de serveis de salut pública i els seus 
mecanismes de seguiment, de conformitat amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, 
del 22 d’octubre, de salut pública. 

5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article 36.2 del Decret 119/2014, 
de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de Salut, la personalitat jurídica de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya ha quedat extingida i les funcions executives que tenia atribuïdes 
s’han assumit per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Totes les 
referències a l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als seus òrgans s’han d’entendre que es 
fan a la Secretària de Salut Pública del Departament de Salut o als seus òrgans. Tanmateix, 
aquesta estructura pot continuar emprant la denominació d’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. 

6. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès  i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria 
de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de 
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels conflictes 
competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en 
una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió 
conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al dels països del nostre 
entorn econòmic i social. 

7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès van 
subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2014 que va finalitzar la seva 
vigència el 31 de desembre de 2017, raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de 
Salut, mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- (en 
endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari continuar amb la col·laboració 
pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar un nou conveni que es 
regirà pels següents 

PACTES 

Primer 

L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la prestació 
dels serveis mínims de salut pública de competència local, que s’especifiquen a l’annex 
d’aquest conveni. 

L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament en l’annex 
d’aquest conveni. 

Segon 

Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport juridicotècnic i 
d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a l’Ajuntament sense que 
aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens local, de conformitat amb la 
lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, 
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l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 

L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el previst en el 
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i 
preus públics de la Generalitat, modificat per la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’Ordre SLT/125/2015, de 30 
d’abril, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestionen el 
Departament de Salut i els organismes que en depenen. 

Tercer 

El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal funcionari o 
laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena de recurs, ni personal, ni 
material. 

L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que se 
generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament també es 
compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els actes administratius 
que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT ha realitzat en el marc d’aquest 
conveni, així com en relació amb el seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per 
al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex. 

Quart 

L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la realització de 
les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de què es tracti. 

Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels sistemes 
habituals de comunicació, preferentment el servei de Portasignatures del Consorci AOC. 

Cinquè 

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per un 
representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament. 

Les funcions principals d’aquesta comissió de seguiment, que es reunirà a instància almenys 
d’una de les parts, seran la interpretació del present conveni, la de decidir respecte de les 
modificacions d’activitats i recursos necessaris per al seu bon funcionament i la d’elaborar una 
memòria que reculli les activitats realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest 
conveni. 

Sisè 

La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té caràcter 
confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari. 

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, les 
dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, i no poden utilitzar-
les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran 
pel compliment de la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en 
virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot 
accedir a dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no permesos 
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per les lleis. 

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari, les parts es 
comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals aplicable en cada cas, 
a adoptar les mesures de seguretat previstes per la normativa, així com a guardar una estricta 
confidencialitat sobre aquestes. 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal és causa de 
resolució del conveni. 

Setè 

Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en 
l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord amb les obligacions 
relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, i de les disposicions que la despleguin. 

Vuitè 

L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya en les 
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni. 

Novè 

La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni resta 
subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents 
a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels 
treballs esmentats i en té els drets morals. 

Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni corresponen a 
l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials 
o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o publicar-los, en qualsevol forma, haurà de 
sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, 
en la reproducció que se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és propietat de la 
Generalitat de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, 
distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs 
objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT. 

Desè 

La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2021, 
si bé les parts reconeixen i accepten les actuacions que constitueixen l’execució de l‘objecte i 
que hagin estat dutes a terme a partir de l’1 de gener de 2017. Per mutu acord de les parts, el 
conveni es pot renovar abans de la seva data de venciment per un període de quatre anys 
més. En tot cas, la pròrroga del conveni s’ha de fer de manera expressa. 

Onzè 

Són causes de resolució anticipada del conveni les següents: 

 L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
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 L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit. 
 La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes. 
 La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
 La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol 

altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. 
Dotzè 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva 
interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de 
persistència del desacord correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre sobre 
les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el 
signen en la data indicada. 

ANNEX 

Activitats que es portaran a terme en el municipi de la La Roca del Vallès de conformitat amb 
la relació d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex 1 del 
Conveni Marc del 2 de juliol de 2013. 

Per els anys del 2018 al 2021, les activitats relacionades amb els serveis, el nombre o la 
periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es detalla:

Activitats 1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LA 
CONTAMINACIÓ DEL MEDI

Suport tècnic (establiments de criteris, objectius i metodologia 
d’inspecció) per al control de les instal·lacions de baix risc per a la 
transmissió de la legionel·losi.

Sub-direcció 
regional a Barcelona 
/ ASPCAT

Nombre/Periodicitat: 2 Suports anuals

Activitats 2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DE LES AIGÜES 
DE CONSUM PÚBLIC

Activitats de control  de l’aigua d’acord amb els criteris de risc sanitari i en 
funció del Programa de Vigilància de les Aigües de Consum Humà de 
Catalunya del Departament  de Salut.

Sub-direcció 
regional a Barcelona 
/ ASPCAT

Suport i assessorament en casos d’incidències greus en la xarxa de 
subministrament d’aigües de consum públic del municipi.

Nombre/Periodicitat: 
En totes les xarxes d’aigua de consum 
humà del cens de l’Agència.  
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Activitats 3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ELS ESTABLIMENTS 
PÚBLICS I INDRETS HABITATS. 

Sub-direcció 
regional a Barcelona 
/ ASPCAT

Suport tècnic per a valoració de les notificacions i comunicacions 
d’establiments i instal·lacions d’ús públic (càmpings, cases de colònies, 
albergs de joventut, centres educatius...)

Nombre/Periodicitat: 2 suports anuals

Inspecció sanitària de les piscines d’ús públic relacionada amb el control 
oficial en cas de noves obertures.

Inspecció sanitària prèvia a l’autorització sanitària per al control de 
l’aplicació de la normativa sobre les condicions sanitàries que han de 
complir els establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.
Nombre/Periodicitat: 1 actuació anual en cada cas

Control del compliment del Pla de lluita integral de plagues de centres 
educatius.

Nombre/Periodicitat:
En funció del programa de vigilància de 
centres educatius amb el servei de 
menjador col·lectiu.

Activitats 4. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVADA DELS PRODUCTES 
ALIMENTARIS. 

Suport tècnic per a la valoració de les comunicacions d’establiments 
alimentaris minoristes.

Nombre/Periodicitat: 2 suports anuals

Suport tècnic de les activitats de control sanitari en els diferents sectors de 
competència municipal condicionats a criteris de gestió de risc.

Sub-direcció 
regional a 
Barcelona / 
ASPCAT

Nombre/Periodicitat: 2 establiments anuals

Activitat 5. EDUCACIÓ SANITARIA EN L’ÀMBIT DE LA PROTECCIÓ DE LA 
SALUT

Sub-direcció regional a 
Barcelona / ASPCAT

Suport tècnic o assessorament, documentació i eines informatives 
adreçades als principals problemes de salut de l’àmbit de la 
protecció de la salut (alimentari i ambiental).
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Activitat 6. GESTIÓ DE DENÚNCIES

Sub-direcció 
regional a 
Barcelona / 
ASPCAT

Suport tècnic en el cas de denúncies, en l’àmbit de la protecció de la salut, a 
establiments alimentaris. Inclou la visita d’inspecció i la proposta d’adopció 
de mesures cautelars en cas necessari.

Activitat
8.1. Suport tècnic, suport jurídic i suport administratiu en la 
tramitació d’expedients de les mesures cautelars i dels expedients 
sancionadors que es derivin de les activitats de controls dels serveis 
amb conveni.

Sub-direcció 
regional a 
Barcelona / 
ASPCAT

Suposa el suport (no la gestió) en qualsevol de les fases de tramitació d’un 
expedient. En aquest supòsit, el tècnic instructor o el tècnic jurista de l’ens 
local podrà sol·licitar, entre d’altres activitats: l’assessorament tècnic, 
l’assessorament jurídic en els procediments i/o l’obtenció de models de 
procediment.

Activitat 9. LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE LA MALALTIA

Sub-direcció 
regional a 
Barcelona/ 
ASPCAT

Assessorament, documentació i eines informatives adreçades a la promoció 
de la salut i prevenció de la malaltia d’acord amb la Cartera de Serveis de 
Salut Pública de la Secretaria de Salut Pública.

SEGON.- Notificar al Departament de Salut de l’aprovació del conveni

TERCER.- Comunicar a la regidoria de Sanitat, salut pública i consum, a la 
regidoria de medi ambient, i a la regidoria d’obres i serveis de l’Ajuntament 
de l’aprovació d’aquest conveni i dels compromisos adquirits.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació del conveni encarregat per a la gestió 
i la prestació de serveis mínims de salut pública municipal del Departament de 
Salut i l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Té la paraula la regidora senyora 
Assumpta. Si us plau?
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Sra. López.- Gràcies, senyor alcalde. Atès que per llei l’ajuntament té l’obligació 
de complir amb uns mínims per a la salut pública, i atès que tenim poc personal, 
doncs, hem signat un conveni amb l’Agència de Salut Pública perquè ens cobreixin 
aquests mínims necessaris per poder-ho fer. 

Bàsicament, es cuidaran o es cuiden, ja ho porten fent des de fa anys, del risc per 
a la salut derivat per contaminació del medi. També el risc de la salut derivat de 
les aigües de consum públic, i després també la vigilància d’establiments a indrets 
habitats. Bàsicament, el que porten és això. S’ha signat el conveni seguint una 
mica el que s’havia fet fins ara.

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

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova el dictamen per unanimitat

C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’Informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i 
Morositat del 4rt Trimestre de 2017.

Sr. Alcalde.- El següent punt és la dació de compte de l’informe de Tresoreria i 
Intervenció. Té la paraula el regidor senyor Carles Fernández.

Sr. Fernández.- Bé, tal com ja vaig avançar en el passat informe que vam 
presentar, el fet que havíem tingut tot un seguit de factures que no s’havien pogut 
comptabilitzar en el seu moment, de subministraments, per unes diferències entre 
la forma com ens les enviaven i com nosaltres podíem gestionar-les per fer la seva 
aprovació, primer el vistiplau per part dels Serveis Tècnics i la posterior aprovació, 
això ens ha provocat superar el que serien els mínims, tot i que no entrem en 
incompliment. 

En aquests moments, el PMP, que hauria de ser un màxim de 30 dies, estem a 
38,99, tot i que perquè hi hagi incompliment han de ser 60 dies. I el que seria la 
morositat, estem a 71,18 sobre un màxim de 60 dies, el que passa és que en estar 
concentrat en aquesta qüestió, aquest no genera incompliment, podia arribar a 
generar interessos de demora, però en aquest cas no ha generat cap interès de 
demora perquè està concentrat en uns serveis, es va parlar amb la companyia que 
la responsabilitat era compartida per la forma en què ens enviaven la informació, i 
no ha generat cap tipus d’interès. L’objectiu és que el proper ja pugui sortir dintre 

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 795fe981e7d94ff0b6be3498ab151c02001 Data document: 14/02/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 16/04/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 17/04/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=795fe981e7d94ff0b6be3498ab151c02001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

28

de norma.

Sr. Alcalde.- Gràcies. És dació de compte, per tant, passem al següent punt. 

C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la modificació de crèdits 
2017-11 en la modalitat de transferència de crèdits.

Sr. Alcalde.- És la dació de compte de la resolució d’Alcaldia de la modificació de 
crèdits, en la modalitat de transferència de crèdits.

Sr. Fernández.- Sí, és la modificació 11/2017. Es fan dues modificacions, una en 
la que s’incrementen unes partides de capítol 1, i es financen també bàsicament 
amb capítol 1, sí. Hi ha un moviment de 48.000 euros, es traspassen partides 
d’unes a unes altres, per poder cobrir alguns dels ajustos que hi havia en alguns 
dels casos. 

I després també s’incrementa, per necessitats de servei, de costos, el servei de 
grua i el servei de telecomunicacions, amb 9.000 i 6.000 euros, que es financen 
des de fons de contingència i transport públic Roca-Torreta, 6.000 euros. Per tant, 
hi ha aquests altres 15.000 euros.

Hi ha un moviment de 48.000 euros en capítol 1, i de 15.000 euros en capítol 2. I 
també una part provinent de capítol 5, de contingències. Aquest seria l’11/2017.

Sr. Alcalde.- Algun comentari? Cap comentari? Passem al punt següent. 

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la modificació de crèdits 
2017- 12 en la modalitat de transferència de crèdits.

C-4 Dació de compte de rectificació  Resolució de la modificació de crèdits 
2017-12

Sr. Alcalde.-Dació de compte de la resolució... És aquesta que hem fet ara, per 
tant, ara ens vindria la 12, de modificació de crèdits. 

Sr. Fernández.- aquesta, en tot cas, comentaré els altres dos punts, el C-3 i el C-
4, els comentaré junts, perquè, primer hi ha la modificació de crèdit i després hi ha 
una rectificació, perquè per un error a l’hora de traspassar els excels no es va 
incorporar un dels elements que faltaven en aquesta modificació.

Hi ha unes també que fan referència a capítol 1, i que es financen també amb 
capítol 1, i després hi ha una altra, aquesta té un import de 125.000 euros, i 
després, la següent, que està en el punt C-3, una de 227 euros d’una subvenció 
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del consorci de la Conca del Besós, que ens van donar de 220 euros, i que també 
la incorporàvem.

I després, la següent, el punt C-4, que és la resolució rectificació, dació de compte 
de la rectificació d’aquesta resolució, en la que s’incorpora un element que va 
quedar fora en el moment de traspassar l’Excel a la resolució, que és l’amortització 
de préstec fora del sector públic a través d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. Quan fem els préstecs, la Diputació subvenciona interessos, i aquesta 
subvenció d’interessos es destina a l’amortització de préstec també. I aquest és 
el..., per un valor de 48.000 euros.

Sr. Alcalde.- Gràcies.      

C-5 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Passem al punt C-5, resolucions d’Alcaldia. No sé si tenen alguna 
pregunta d’alguna resolució. Cap pregunta? Molt bé.

C-6 Informacions d’Alcaldia

 
Sr. Alcalde.- Passem al punt C-6, que és informacions d’Alcaldia. Com bé sabran 
vostès, nosaltres ahir vam fer una declaració des de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès sobre les noticies relacionades amb la celebració del festival Day Dream al 
nostre municipi, respecte a les quals vam dir que de les noticies aparegudes en 
aquests darrers mitjans de comunicació sobre la celebració d’aquest festival els 
dies 30 i 31 de març a la finca de Can Jané, doncs, vam manifestar que 
l’organització d’aquest esdeveniment musical és una iniciativa privada que es 
preveu desenvolupar en uns terrenys de propietat privada del nostre municipi, i 
que aquest tipus d’activitat està sotmesa a l’obtenció d’una llicència municipal que, 
com a acte reglat, no es pot denegar si compleix amb el marc de la normativa 
d’aplicació. 

Per determinar si la llicència es concedeix o es denega s’ha de portar a terme la 
tramitació pertinent. A dia d’avui, l’ajuntament no ha rebut cap petició, això era 
ahir, a dia d’avui sabem que com a mínim per registre ells ens han dit que avui 
han entrat alguna cosa aquesta tarda per registre i, per tant... Aquesta tarda vol 
dir fa breus instants, a través d’un correu electrònic de la pròpia gent de 
l’empresa, no sabem quin tipus d’informació ens ha arribat. 
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Com a antecedents, l’organització del festival va contactar amb l’ajuntament a 
finals de setembre del 2017 per conèixer la disponibilitat d’uns terrenys de 
propietat municipal. Se’ls va informar que en aquest sector on es pretenia posar 
aquesta ubicació no es podia fer, entre altres coses perquè aquests terrenys no 
estan ben..., bé, el sector no està acabat encara legalment i, per tant, aquests 
terrenys no es poden fer servir ni per a aquest ús ni per a cap altre ús, a dia 
d’avui. Que aquesta gent, al cap d’un temps, ens van comunicar que havien entrat, 
havien llogat uns terrenys de la finca de Can Jané. Ens han vingut a veure 
diferents vegades per explicar-nos les seves intencions i saber si tenien la 
qualificació urbanística d’aquesta finca. 

A part d’això, els tècnics municipals, i nosaltres també els hem rebut, ja els hem 
explicat que per a qualsevol tipus de llicència s’han de complir diferents..., s’han 
de fer diferents informes, tant de l’ACA com de Carreteres com de Fomento com de 
Mossos com de Medi Ambient com de Bombers, etcètera. Se’ls va fer trasllat de 
tota la informació que haurien de presentar, i aquesta gent diuen que ells la 
presentaran en temps i forma, però nosaltres creiem sincerament que no depèn de 
nosaltres aquest tràmit que han de fer ells amb altres interlocutors.

Atenent la informació de què disposa la corporació, que en molts àmbits ha sigut 
no només la que coneixem, diguem-ne, d’aquestes explicacions, sinó que, per 
exemple, en alguns casos ens n’hem assabentat per la premsa, com de la roda de 
premsa que es va fer a Barcelona i, també, per exemple, de la posada en marxa 
de la venda de tiquets, nosaltres no hem engegat cap actuació perquè no hi ha una 
llicència demanada oficialment. 

Per tant, fins aquí és el que nosaltres hem volgut expressar, hem volgut explicar. 
Hi ha gent que ens demana que donem una informació i una explicació d’una cosa 
que nosaltres encara no tenim, que és el projecte d’aquest festival, perquè ens 
demanen com estarà posat, si estaran encarats cap a un cantó o cap als altres 
escenaris, quantes sortides d’evacuació n’hi haurà, si Protecció Civil, si Mossos 
d’Esquadra, etcètera, veuran bé que d’aquell sector s’hagi de sortir pels dos túnels 
que tots coneixem i, per tant, nosaltres en aquest sentit no podem fer res si no 
se’ns presenta aquesta petició.

Una vegada es presenti, aquí evidentment ells hauran de presentar aquests 
informes corresponents i a partir d’aquí, la valoració tècnica de si es pot donar 
aquesta llicència o no. Aquí també el que hem volgut remarcar en més d’una 
ocasió és el fet que nosaltres, si una llicència, que és un acte reglat, es pot donar, 
no ens hi podem negar. Si ells compleixen amb tota la normativa vigent, nosaltres 
no ens podem negar perquè, si no, nosaltres estaríem prevaricant. Per tant, és una 
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figura molt greu com perquè nosaltres ens puguem plantejar això.

Una altra cosa és si no compleixen tots aquests requisits, que són molt importants. 
Si no compleixen aquests requisits, doncs, evidentment, els tècnics municipals 
estudiaran el cas i decidiran si és possible o no l’aprovació d’aquesta llicència. 

Els donem aquesta informació d’Alcaldia. 

C-7  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.-  Ara és el torn de precs i preguntes dels grups polítics. No sé si algú 
té algun prec, alguna pregunta. Senyor Ros?

Sr. Ros.- Bé, una única pregunta, i era just sobre el tema del que acaba de donar 
informació, i que és un tema que probablement ha fet que molts veïns i veïnes del 
nostre municipi, especialment de la Roca ll, ens acompanyin avui aquí. 

Vegem, en primer lloc, el comunicat   de govern cap a la resta de companys i 
companyes del consistori. Companys i companyes regidors i regidores. Per tant, no 
hem sabut res per part de vostè, senyor alcalde, ni per part de cap membre del 
govern, fins ahir, i no per vostès sinó per un comunicat.

Sabem, i ho sabem per testimonis, que des de setembre de 2017 vostès tenen 
coneixement i contactes amb aquesta empresa, que vénen per primer cop aquí i 
parlen amb vostès. Ahir era 24 de gener, per tant, han passat 4 mesos, gairebé 5, 
sense que s’hagi dit res a la població, dit res als companys regidors, que seria, 
com a mínim, una mostra de respecte.

Estic dient amb això que s’ha actuat amb opacitat, amb ocultació i amb manca de 
transparència, i això és greu perquè estem davant d’un fenomen que va molt més 
enllà del que vostè ha anomenat “un acte reglat”. Un acte reglat és una llicència 
d’obres, és una llicència d’activitats, és una llicència que es basa en una normativa 
urbanística i en una ordenança edificatòria, i que té unes regles fixades i que 
evidentment, si l’informe és favorable es pot donar, i si és desfavorable no es pot 
donar. Però aquí estem en sòl no urbanitzable, el que abans es coneixia com a sòl 
rústic. Estem en un sòl que té uns paràmetres molt específics, molt justets, i que a 
més té uns usos molt limitats i molt controlats, bàsicament vinculats al món agrari 
i ramader i, per tant, difícilment encaixa una activitat com aquesta, de música 
electrònica, que pretén portar 60.000 visitants al nostre municipi, on no hi ha 
infraestructures creades de cap tipus, on s’accedeix per camins rurals, camins 
rurals que donen a carreteres que ja van saturades a diari, on no hi ha una xarxa 
de sanejament que pugui evacuar el que puguin generar aquests 60.000 visitants, 
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un abastament de serveis, etcètera. 

Aquesta és la finca de Can Jané, que és una finca que coneixem bé, que va ser 
adquirida per un grup transportista, si no recordo malament, de Múrcia, i on ha 
intentat ja fer una sèrie d’actuacions de molts tipus que, quan nosaltres estàvem al 
govern, van ser impedits, no perquè fos un acte reglat sinó per voluntat política. 
Davant d’un fenomen com aquest, l’acte reglat, els informes tècnics i jurídics són 
molt importants, com ho són sempre, però la voluntat política encara ho és més. I 
la voluntat política és saber si podem admetre en el nostre terme municipal una 
actuació com aquesta, o no podem admetre al nostre terme municipal una actuació 
com aquesta, i això és voluntat política.

I si la voluntat política del govern, com sembla deduir-se amb la boca petita 
d’aquest comunicat, és que això no es pugui assumir en el nostre municipi, potser 
val la pena buscar el suport de tot el consistori, perquè no sé la resta de grups de 
l’oposició què n’opinen, perquè no han dit res, però l’opinió del nostre grup és que 
això no té cabuda en el nostre municipi i no s’ha de fer. Per tant, si el govern té 
voluntat que no es faci, trobarà el suport total del nostre grup perquè això no es 
faci i que es pugui trobar la mínima escletxa legal per impedir-ho.

Òbviament, un acte que està programat per al 30 i 31 de març, i 1 d’abril, si 
sol·licita llicència d’activitat avui, 25 de gener, no arriba a temps a cap tràmit 
reglat de cap tipus. Òbviament. Per tant, no hauríem de patir, però clar, el Corte 
Inglés està venent entrades. Estem davant d’una estafa? Estem davant d’un frau? 
Això és denunciable. Com a consistori podem fer acció pública davant de la 
justícia. Si aquest permís no existeix i coneixem que està al mercat, això s’ha de 
denunciar, i això ho ha de fer el govern, ho ha de fer el consistori.

Per tant, volem, doncs, que ens doni una explicació una miqueta més valenta i no 
escuar-se en què això és un acte reglat i que l’explicació sigui una miqueta més 
enllà del que ens ha dit en l’apartat d’informacions d’Alcaldia.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Hi ha alguna pregunta més sobre...? Per la part política eh? 

Bé, senyor Ros, és veritat, vostè no ha sabut res d’aquestes informacions fins avui, 
el dia del ple, perquè vostè no va venir a la comissió informativa del ple. Ho vam 
explicar a la comissió informativa del ple i, per tant, els companys que van assistir, 
com és preceptiu, se’n van assabentar perquè els ho vam explicar allà també a 
ells. Per tant, bé... Fa una setmana, però sempre és la mateixa situació. No s’ha 
dignat ni a preguntar als seus companys, ja no a nosaltres, que sabem que encara 
que li diguéssim no s’ho creuria, però ni als seus companys regidors, si això 
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s’havia informat.

Jo acabaré per darrera. Miri, fem-ho al revés. Vostè, durant vuit anys, no ha fet 
cas a cap tècnic de la casa, tal i com ho hem parlat moltes vegades, aquests 
comentaris que vostè fa tan a la lleugera sempre. Nosaltres vam preguntar als 
tècnics de la casa, que ens expliquessin i que parléssim de què es necessitava i 
què havien de presentar aquesta gent si volien fer això. 

El primer que ens vam preguntar és si un esdeveniment així es podia fer, sobre 
aquest tipus de sòl. De fet, aquest sòl que en diem no urbanitzable, o el que 
antigament era el rústic, també vostè sap que hi ha uns usos que tampoc són 
massa agradables per a la població, com són les benzineres, i recordi que vostè 
volia tramitar una benzinera en el Pla de Santa Agnès, en una zona rústica, que no 
es va poder fer perquè Carreteres, quan nosaltres vam entrar al govern i vam anar 
a Carreteres, ens van dir que no hi hauria un informe que segons ells vostè havia 
demanat per a aquesta... Sí, sí. Per tant, al final no és que ho digui jo, és que això 
es pot inclús arribar a preguntar a un tècnic de la Generalitat.

Però bé, em refereixo a què en les voluntats a vegades, com vostè diu, hi ha 
aquestes situacions, però el que va permetre és que nosaltres vam dir: “Escolteu, 
aquí no quadra massa que es pugui fer una benzinera, que després no té un carril 
d’acceleració, perquè el de desacceleració sí que el podia tenir.

Gràcies a què hi va haver un informe que va dir que no hi havia els metres 
suficients, des d’on es pretenia fer fins a un ceda d’una rotonda, per això no es va 
fer una benzinera allà, a peu de carretera, en un espai rústic que hem de defensar. 
Per tant, això sí que és una voluntat política. Hi ha hagut un informe que ens ha dit 
que no es pot fer, però hi ha hagut un informe, no ho diu l’alcalde perquè ho diu 
ell, d’acord? Hi va haver un informe. Per tant, les voluntats polítiques, vostè té tota 
la raó.

Després, miri, ara els ho explicaré. Hi havia la voluntat de fer en els terrenys en 
els que al final no es pot fer res, de moment, i tot, una miniatura de tot el món, 
amb una Torre Eiffel de 32 metres d’alçada. Uns documents que estan a la casa, 
uns projectes que a vostè li havien presentat aquests operadors, i no sé què no sé 
quants. Aquesta era la seva voluntat política, inclús de tirar-ho endavant, dit per 
aquesta gent. I quan nosaltres ens vam reunir, i en aquest cas no amb mi sol sinó 
que també es van reunir amb el regidor de Santa Agnès i també el regidor de 
Cultura va rebre’ls, aquesta gent deia: “Hòstia, clar, és que això, ha canviat el 
govern i ara no ho veieu bé.” Doncs, és veritat. Per tant... 

El que sí que estic pensant és si vostè ens havia vingut a explicar alguna cosa, 
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perquè jo recordo que li vaig dir: “Escolta, jo d’això no en sabia res. / Bé, és que si 
d’una d’aquestes no et demanen llicències i això no tira endavant, és vendre fum.” 
Doncs, miri, jo no sé si estan venent fum, perquè aquesta gent són, segons ens 
diuen, gent molt seriosa. Però el que segur que hi ha, i és el que diem del dret i 
del revés, és que aquesta gent, si tenen dret a fer-ho, han de complir tots els 
permisos, i ells sempre ens diuen: “Evidentment que s’han de complir tots els 
permisos per poder-se fer.” Són els primers que ho reconeixen, són els primers 
que saben que organitzar un esdeveniment d’aquest tipus comporta molts 
problemes i que, per tant, s’han de fer tota aquesta sèrie d’informes i que han de 
donar i han de ser positius, si no, no es pot fer.

Però que vostè digui que si això és una estafa o és un frau, i que això ho hem de 
denunciar, en tot cas digui vostè que aquesta gent està fent una estafa o un frau. I 
això ho diu el senyor Rafael Ros, i que quedi molt clar. No sé si algú més s’hi vol 
afegir, del plenari, però jo no. I per això ho dic. Qui ha dit això no sóc jo, en tot 
cas, que cadascú sàpiga el que diu. Perquè si vostè diu que aquesta gent està fent 
un frau o que són uns estafadors, vostè sabrà on s’està posant. Jo només li 
aconsello que potser... Encara té el micro per rectificar, només pel seu interès, eh? 
Perquè, clar, dir-li estafadors a unes persones, jo no sé fins on vostè pot arribar a 
dir-ho. Però vaja, això és un consell que li dono a nivell que crec que això potser 
no ha sortit de la...

Bé, amb el tema dels actes reglats, jo li repeteixo: nosaltres vam parlar amb els 
tècnics, i es va parlar amb els tècnics de quines eren les necessitats, que si un 
privat en un terreny on els esdeveniments estan permesos pel règim de la 
qualificació del sòl, i això no ho dic jo, li repeteixo, perquè jo tinc la gran sort que 
com que no entenc d’aquestes coses les pregunto, no dono per fet alguna cosa 
perquè no ho sé, i ens diuen que sí i, de fet, li fan un certificat, si no recordo 
malament, de règim urbanístic d’aquest on es diu això, no ho dic jo, ho diuen els 
tècnics. Per tant, li torno a dir: vostè sempre em busca per aquest cantó, però 
sempre em troba amb la mateixa resposta; jo abans vaig a consultar-ho sempre 
amb els tècnics.

Els tècnics es poden equivocar, només faltaria, i jo m’equivoco. De fet, quasi 
tothom d’aquí s’equivoca menys algú, però, miri, si aquests usos no estan 
permesos, com vostè afirma, aquesta gent no ho podrà fer, aquesta gent hauran 
agafat un terreny on no se’ls permetrà fer-ho. Aquesta gent, ben informats o mal 
informats, hauran fet un contracte privat amb una empresa. De fet, miri, jo no sé 
si l’explicació aquesta que vostè està donant de com va anar amb els propietaris 
d’aquest... És així o no és així? 

De fet, a mi altres versions que m’han arribat no són gens així, però vaja, com que 
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jo no hi era i al que m’han explicat algunes persones no li puc donar credibilitat, 
per tant, miri, ni em crec aquella ni em crec la de vostè, jo sóc totalment... Potser 
sí que és tan senzill com agafar el telèfon que hi ha en un cartell allà, que és el que 
diu que aquest terreny està en venda, trucar i preguntar-ho, i no descarto fer-ho 
perquè m’expliquin ells la seva versió de per què no es va poder acabar fent això, 
o per què ells van comprar una finca que després no van poder fer...

Però, miri, si aquesta gent van comprar una finca pensant-se que podrien fer una 
base logística o d’aturada de camions, i en aquest sòl no es va poder fer, es van 
equivocar. Si aquesta gent han llogat uns terrenys pensant-se que podrien fer 
aquest tipus d’activitat i no és possible legalment, s’hauran equivocat. Però ja li 
dic, fins aquí és on nosaltres arribem. Vostè diu que no? Bé, ho entenc –ho entenc. 
És el que jo m’esperava de vostè i, per tant, ja ho assumeixo. Gràcies. Té la 
paraula el senyor Ros.

Sr. Ros.- Molt breument. De tota l’explicació tan estranya que ha fet, el que ha dit 
el senyor alcalde, no sé si l’han entès, és que hi ha un certificat de comptabilitat 
urbanística que diu que sí que es pot fer aquesta festa. Això ho ha dit vostè, 
senyor alcalde. El senyor alcalde ha engegat un ventilador de merda per explicar 
moltes coses del passat que ningú pot contrastar, tal, no sé què. 

A aquests senyors no se’ls va deixar fer una campa de camions, senyor alcalde. Al 
senyor de la benzinera no se li va deixar fer la benzinera en un informe, digui la 
data de l’informe, i els senyors que volien fer una Torre Eiffel, que vostè coneixia 
perquè vostè era primer tinent d’alcalde –que vostè coneixia perquè vostè era 
primer tinent d’alcalde– li vaig ensenyar, i tant que el coneixia –i tant que el 
coneixia. Ara és molt fàcil mentir i fer aquesta política barroera que fa vostè. De 
tot el que ha dit, que ha desviat i ha embolicat, l’únic que se li ha entès, si se li ha 
entès malament, és que hi ha un certificat de compatibilitat urbanística, favorable i 
positiu que permet aquest ús, això és el que és perillós.

Jo, si comprés una entrada d’aquestes que estan en venda, i sé que aquest acte no 
té cap autorització i que es pot celebrar el dia 30, si se celebra i puc utilitzar 
l’entrada, el que m’hauré gastat serà empleat per al que jo volia, però si no es pot 
fer perquè no n’hi ha una autorització i no hi ha voluntat de donar aquesta 
autorització, el que està fent aquesta venda avui en dia és una venda fraudulenta, 
i ho he dit jo i estarà recollit en acta. I si algun altre regidor s’hi vol afegir, que s’hi 
afegeixi, però això no té un altre nom que aquest. Es pot vendre una entrada 
d’una cosa que té autorització, d’una cosa que no té autorització no es pot vendre.

Per tant, si vostè no creu que això és així, que l’ajuntament pot exercir una acció 
pública amb fiscalia o judicial de cap tipus, vol dir que potser pensa que s’acabarà 
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fent aquest acte. I si a més ens diu que hi ha un certificat de compatibilitat 
urbanística favorable, encara és més perillós que es pugui fer, i entenem que no 
s’ha de permetre un acte com aquest en el nostre terme municipal.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo era el seu primer tinent d’alcalde del 2007 al 2011. 
L’altre que vostè va estar governant amb el senyor César Alcalà, del Partit Popular, 
per tant... Sincerament, em sap greu, eh?, no era jo, el seu primer tinent d’alcalde 
no era jo. M’hagués agradat molt –m’hagués agradat molt ser-ho, sí, sí. No era jo 
però és igual. Per tant, això és un tema més recurrent. Per tant, com sempre, em 
sembla molt bé.

En tot cas, aquestes decisions i aquestes coses, si al final nosaltres..., com vostè 
diu, hi ha uns actes i aquesta gent tinguessin dret a fer-ho i nosaltres hem de 
prendre la decisió, per exemple, com a municipi, que no es faci, sabrem que això 
comportarà una indemnització. I evidentment, això és una decisió política i de 
poble que es pot prendre. I es pot prendre el fet de dir que es pot indemnitzar algú 
perquè es decideix que no es donarà. Això és una cosa que vostè sap que pot 
passar. O pots no donar-la, tenir diferents contenciosos i que un jutge t’acabi 
ordenant un pagament ix, el que sigui. Per tant, inclús amb interessos aberrants 
de milions d’euros d’interessos, que d’això també hem patit al poble.

Per tant, sí, això sí que és una decisió, però és una decisió que no ens toca a 
nosaltres, li toca a tothom, perquè al final potser és dir que una gran quantitats 
dels diners que hi podran haver per a qualsevol altra cosa del poble, s’hauran de 
destinar a fer front a una cosa així, i això vostè també sap que funciona així. Sí, sí, 
li permeto.

Sr. Ros.-  Ha obert un escenari nou, que és la política que la por. La política de la 
por la vam viure en aquest municipi quan se’ns deia que aturar Can Planas no seria 
possible perquè ens costaria no sé quants milions i milions. Doncs, Can Planas es 
va aturar, Can Planas es va protegir i Can Planas no va costar ni un euro al 
consistori municipal. Voluntats polítiques.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Miri, no obrirem cap més tema i no li contestaré. Farem una 
cosa: un dia d’aquests convidarem els propietaris que a dia d’avui són de Can 
Planas i que expliquen diferents coses, i que han vingut a explicar-nos als tècnics 
municipals que s’haurien de traslladar perquè vostès i el seu cap de Territori en 
aquell moment, havien encarregat que es fessin uns estudis de tota l’edificabilitat 
de Can Planas, portar-la a les zones del Pla de les Hortes, perdó, de La Molinada, i 
arribar a unes 900..., bé, no recordo exactament quantes són de més. Per tant, 
farem això. En tot cas, també convocarem la gent perquè sàpiga que pretenien 
passar de tenir un sector amb 300 “vivendes”, a 900. Un sector amb 300 
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“vivendes” i espais comercials, a 900. Per tant, calcular que en una mitjana de tres 
veïns per pis, ens arribaven 2.500 persones, només desenvolupant aquest sector.

Però bé, com que això sí són uns documents que se’ns han presentat per part 
d’aquests tècnics que han treballat en nom d’uns privats a petició de vostè, jo crec 
que això ja també és fer-ho. Haurem de convidar també a tothom perquè també 
vegin això que vostè en diu, eh?, la política de la por. Bé, és una situació que, per 
tant, vostè ha obert el ventall, per tant, jo li agafo i ara sí que convidarem 
aquestes empreses, les cridarem, demanarem que públicament, o com a mínim als 
regidors que se’ns va dir, vinguin i ens ho expliquin, i haguem de sentir de viva 
veu d’aquesta gent que diu que això els ha costat molts diners, que tot estava 
pactat amb vostè. Bé, això ho farem. Em sembla fantàstic, perquè és d’aquelles 
coses que dius, mira, és igual, perquè algun dia aquesta gent ja remourà aquest 
problema. Però ja que ho ha dit vostè, fem-ho.

Escolti, jo no tinc cap mena d’interès en una cosa o l’altra, jo simplement estic 
escoltant el que... Vostè no ho creu així i ho vol utilitzar de qualsevol altra 
manera? Miri, utilitzi-ho com vostè vulgui. Vostè a mi em vol fer passar com si jo 
tingués algun interès o jo... Miri, faci-ho si vol. Em  vol posar en dubte a mi? Posi-
m’hi, ja ho sabem, vostè i jo no ens estimem massa. Però no passa res, ja està. 
Ara, bé, vostè diu “això és la política de la por”. No, miri, no. Això és la política 
d’haver baixat, per exemple, la protecció del sector del PEIN a la zona... Li ha 
arribat alguna noticia que això no entra, que això s’està retramitant i que això no 
hi entrarà? Bé. Per tant, seran d’aquelles grans coses de què vostè sempre treu 
pit, i seguim tenint problemes. Perquè l’urbanisme no es fa com a vostè li ve de 
gust, i en aquests darrers anys ho ha fet. Per tant, miri, em sembla molt bé, per 
tant, jo entenc el que pretén, em sembla molt bé, segur que hauré de respondre 
moltes més preguntes de la gent, vostè ja ha tingut tres vegades per atacar-nos, 
per tant, si els sembla, passarem...

Molt bé. Algun prec o alguna pregunta més? No? Bé, jo en faré un, i això sí que..., 
perquè ho vaig dir fa molts dies. El que passa és que li faré un prec directament al 
senyor César Alcalà, i avui no entraré a debat perquè no vull aprofitar que hi ha 
molta gent. Habitualment els plens són buits i encara que siguin actes reglats, és 
quan toca fer-ho. Aquesta vegada jo no hi entraré, però sí que li diré perquè hi ha 
molta gent que m’havia dit “què passarà el dia 25 en el ple?”, perquè després de la 
lectura de diferents tuïts de vostè, que també li he de dir una cosa, que coneixent-
lo en persona a vegades dubto que vostè sigui qui redacta els tuïts, perquè arriben 
a ser d’un fora de to brutal, jo li dic que en un altre ple en què estiguem la gent 
que és habitual, o amb poca gent, si li sembla en parlarem. 

Però sí que li he de demanar, sincerament –jo a vegades ho faig, fins i tot quan hi 
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ha sortides de to de molta gent, diria barbaritats, i a vegades els escric i no els 
tuitejo sinó que els esborro– que alguns dels tuïts que vostè fa, si us plau, 
rellegeixi’ls abans de penjar-los, perquè arriben a ser molt ofensius, molt, a uns 
extrems que, de veritat li dic, em costa d’entendre. Puc entendre que parli de 
nosaltres com a pastorcillos, puc entendre..., però alguns dels tuïts que ha fet, li 
demano, si us plau, i li dic de veritat, li demano que se’ls rellegeixi, perquè algunes 
vegades crec que són molt, molt desafortunats. És més, crec que algunes vegades, 
si vostè ara es rellegís alguns, els hauria d’esborrar. Encara que jo els pugui tenir 
capturats perquè la gent..., si jo no el veig ja me’l passen. Però és que en alguns 
casos, de veritat, li demano. És un prec que li faig, i li dic de tot cor, perquè alguns 
d’aquests... No a mi, li dic de veritat, a mi m’és igual. A mi m’és igual, perquè si 
m’ho prenc així ho vindria i li diria a la cara i en parlaríem, i crec que no passaria 
res, però alguns són... Bé, crec que no cal dir res. 

Si algun dia debatem que sigui un altre dia, però li dic, avui s’havia de dir perquè 
jo ho havia fet públic també, perquè en llegir-ne un ja no podia mossegar-me més 
la llengua, i ja està. No sé si algú... Gràcies, i disculpi que li digui així, però era 
una...

Doncs, arribats a aquest punt, tancarem el ple quan són les 20 hores 57 minuts. 
Senyor secretari, donem per finalitzat el ple. 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les              
20 hores i 57 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Albert Gil i Gutiérrez Antoni Peralta Garcerá

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 795fe981e7d94ff0b6be3498ab151c02001 Data document: 14/02/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 16/04/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 17/04/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=795fe981e7d94ff0b6be3498ab151c02001

		2018-06-20T09:07:32+0200
	Certificat gestor d'expedients




