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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 31 DE
GENER DE 2019 NÚM. 01/2019
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors:
Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Jordi Mas Arcarons 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, regidora no adscrita
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Carles
Fernández Pérez 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 de la sessió plenària ordinària de 29 de
novembre de 2018 i de la sessió plenària extraordinària de 20 de desembre de 2018.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
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B.1- Aprovació la segona pròrroga del contracte de subministrament d’aigua potable
Àrea de Serveis Econòmics
B.2- Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació del
pressupost municipal per a l’any 2019.
B.3- Aprovació de l'expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
a incorporar en el Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any
2019.
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
B.4- Aprovació inicial del document “Manual d’Identitat Corporativa” de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès així com “l’escut administratiu” de la Corporació.
B.5- Aprovació de la pròrroga del Pla comarcal d’igualtat de gènere 2015-2018
B.6- Aprovació de la modificació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la Resolució d'Alcaldia de la modificació pressupostària
número 2018/11
C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2018/12
C-3 Dació de compte de l’Informe d’Intervenció 2019/003 de l’aprovació de
l’avançament de la subvenció de 875,00 euros, per alumne, equivalent al curs 20172018.
C-4 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat – Període
2018-4T
C-5 Resolucions d’Alcaldia
C-6 Informacions d’Alcaldia
C-7 Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde.- Donem inici... Són les 8 del vespre, donem inici a la sessió plenària
d’avui, dijous 31 de gener, i com sempre, per començar, fem aquest minut de silenci
en record de totes les víctimes que s’han produït en aquest període de temps.
Ara ja sí, donem inici formal a la sessió plenària.
B) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29
de novembre de 2018 i de la sessió plenària extraordinària de 20 de desembre
de 2018.
Sr. Alcalde.- En els assumptes de tràmit hi ha un primer punt, que és l’aprovació de
les actes de les sessions, ordinària, de 29 de novembre de 2018, i extraordinària, de
20 de desembre de 2018.
Hi ha alguna qüestió sobre les actes per part de cap grup?
Doncs, passaríem primer a l’aprovació de l’acta de la sessió plenària del dijous 29 de
novembre del 2018. Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per unanimitat.
I ara passaríem a aprovar, passar a aprovació, l’acta de la sessió plenària
extraordinària de 20 de desembre de 2018.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per 16 vots favorables i 1 abstenció.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B.1- Aprovació la segona pròrroga del contracte de subministrament d’aigua
potable
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 24 de gener de 2019, amb el contingut següent:
RELACIÓ DE FETS
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1. El 6 de març de 2001, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant
l’Ajuntament, i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
SA, vàrem formalitzar el contracte del servei públic de subministrament d’aigua
potable del municipi per un període de 16 anys, amb subjecció a l’avantprojecte
d’explotació del concurs del servei de subministrament d’aigua (ANNEX A), el
plec de prescripcions administratives, econòmiques i jurídiques (ANNEX B), i el
Pla Director (ANNEX C), per a la millora de subministrament d’aigua potable del
municipi.
2. L’esmentat contracte preveu que entrava en vigor l’1 d’abril de 2001 i que el
termini de duració del mateix és de 16 anys, prorrogables per tàcita
reconducció, per períodes de 2 anys, fins a un màxim de 32 anys.
3. El 30 de gener de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar la modificació del
contracte respecte a la retribució del concessionari i modificació de la fórmula
polinòmica de revisió, la creació d’una comissió de seguiment i la modificació de
la inversió i compensació del dèficit tarifari.
4. El 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una pròrroga de dos
anys del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua
potable del municipi formalitzat el 6 de març de 2001 amb SOREA, SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA.
5. El 22 de febrer de 2017, l’Ajuntament i SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, vàrem formalitzar la pròrroga esmentada.
6. El 14 de gener de 2019, el senyor Xavier Manzanares, enginyer municipal, va
emetre l’informe següent:
“Xavier Manzanares, com enginyer municipal de l’ajuntament de la Roca del
Vallès, emet el següent informe, referent al contracte del servei del
subministrament d’aigua potable del municipi de la Roca del Vallès, en règim de
concessió administrativa.
Aquest contracte es va signar en data 6 de març de 2001 amb l’empresa
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., com adjudicatària
de la licitació efectuada, amb entrada en vigor l’1 d’abril de 2001.
El termini de duració del contracte es fixa en 16 anys, prorrogables per tàcita
reconducció, per períodes de 2 anys, fins un màxim de de 32 anys.
En sessió plenària de data 30 de gener de 2014 es va aprovar la modificació del
contracte respecte a la retribució del concessionari i modificació de la fórmula
polinòmica de revisió, la creació d’una comissió de seguiment i la modificació de
la inversió i compensació del dèficit tarifari.
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Des de l’ajuntament es va encarregar una auditoria de les condicions que van
suposar la modificació del contracte, per tal de validar les hipòtesis
considerades de volum d’aigua fins a la finalització del contracte.
El contracte va finalitzar en data 1 d’abril de 2017 i va ser prorrogat per un
termini de 2 anys.
A data d’avui, l’ajuntament està pendent de rebre el resultat d’una consultoria
sol·licitada per determinar el millor sistema de gestió de la xarxa d’abastament
d’aigua. A data d’avui no es disposa del resultat d’aquesta consultoria.
Donat que la prestació del servei donat per l’empresa concessionària fins a data
d’avui es considerada satisfactòria pel tècnic que subscriu.
Donat que la pròrroga del contracte concedida per l’ajuntament finalitza el dia 1
d’abril de 2019.
El tècnic que subscriu informa favorablement la concessió d’una nova pròrroga
en els termes que recull el vigent contracte, per tal de poder rebre i analitzar
per poder determinar el millor sistema de gestió de la xarxa d’abastament
d’aigua potable al municipi de la Roca del Vallès.
Cosa que us comunico als efectes que correspongui.”
7. El 18 de gener de 2019, l’interventor municipal va informar l’expedient de la
segona pròrroga iniciat.
8. El 16 de gener de 2019, l’Ajuntament ha donat audiència al contractista perquè
mostri la seva conformitat amb la pròrroga del contracte, tot fent constar que
en cas que dins del termini esmentat, el contractista no mostra la seva
conformitat de forma expressa, s’entendrà que aquest no s’oposa a la segona
pròrroga del contracte i, per tant, procedirà a la seva aprovació.
9. Arribat el 17 de gener de 2019, el contractista no s’ha pronunciat sobre la
pròrroga del contracte.
FONAMENTS DE DRET
1. L’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, preveu que els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’esmentada
Llei es regiran, quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva
modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
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2. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta
Consultiva de contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de
la concessió d’un servei públic, només és possible si està prevista expressament
en el plec de clàusules administratives particulars, donat que aquest constitueix
llei del contracte, al definir els drets i obligacions de les parts contractants.
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el
plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva
realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps
superior a l’inicialment fixat i, a l’hora, que s’adopti per acord exprés.
En aquest sentit es va pronunciar entre altres, l’Informe 47/04, de 12 de
novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat
sobre la durada i pròrroga d’un contracte de gestió d’un servei públic municipal
d’aigua i clavegueram en els termes següents:
“Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de prórrogas tácitas a partir de la
entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que da nueva
redacción al artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en el sentido de
disponer que en los pliegos ha de fijarse “con precisión el plazo de duración del
contrato y, cuando estuviese prevista, de su posible prórroga y alcance de la
misma que, en todo caso habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el
contrato por consentimiento tácito de las partes”, hay que citar a los informes
de esta Junta de 7 de junio y 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04, 35/04) y
tres de esta
misma fecha (expedientes 50/04, 55/04 y 57/04), en las que se mantiene el
criterio de que
las prórrogas tácitas, admisibles conforme a la legislación anterior, deben ser
rechazadas una vez entrada en vigor la nueva redacción del artículo 67 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al resultar un contrasentido
-se afirma que el segundo informe citado- que un contrato celebrado con
anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar
produciendo sus efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas. Además
la prórroga
del contrato es una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que
debe considerarse nuevo contrato, lo que impone que, al producirse durante la
vigencia del actual artículo 67.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el consentimiento contractual que la prórroga implica haya de ser
necesariamente expreso.”
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3. L’article 67 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, determina
que a l’expedient de contractació s’incorporaran el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques particulars que hagin
de regir el contracte, amb precisió del termini de duració del contracte i, quan
estigués prevista, de la seva possible pròrroga i abast de la mateixa que, en tot
cas, haurà de ser expressa, sense que es pugui prorrogar el contracte per
consentiment tàcit de les parts.
4. L’article 12 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el
contracte del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi
preveu que la concessió tindrà una durada de 16 anys naturals, a comptar des
de la data en la qual es formalitzi el contracte en què l’adjudicació hagi de
plasmar-se. Al final del termini de vigència, i tret de denúncia expressa
efectuada de manera fefaent amb una antelació mínima d’un any a la data de
finalització del període de vigència de la concessió, sigui aquest l’inicial o de
pròrroga, el contracte s’entendrà prorrogat per la tàcita reconducció per
períodes successius de 2 anys cadascun d’ells, i així fins arribar a 32 anys, cas
en el qual la rescissió serà obligatòria. A la finalització del contracte, els béns,
instal·lacions i drets afectes al servei seran retornats a l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, en condicions normals d’ús. A aquests efectes, i arribat el moment
oportú, es procedirà tal com determina el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
5. El Ple municipal és l’òrgan competent per l’adopció d’aquest en virtut de la
disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014, en tant que l’import del contracte supera el 10 per cent dels
recursos ordinaris del Pressupost i excedeix el període de quatre anys.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Primer.- APROVAR la segona pròrroga del contracte administratiu del servei públic
de subministrament d’aigua potable del municipi formalitzat el 6 de març de 2001
amb SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, pel
termini de dos anys.
Segon.- MANTENIR les mateixes condicions, obligacions i deures per ambdues
parts que les regulades en el contracte i documentació annexa, així com en la
modificació contractual formalitzada el 27 de febrer de 2014.
Tercer.- NOTIFICAR al contractista aquest acord i informar-lo que se’l citarà per a
la formalització del document de pròrroga del contracte.
Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant la pròrroga del contracte.
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Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques de la pròrroga del contracte al Registre
Públic de Contractes.
Sisè.- COMUNICAR aquest acord a la intervenció municipal i a les àrees que
correspongui.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem ara a l’apartat de dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
De l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, el primer punt que es posa a aprovació és
l’aprovació de la segona pròrroga del contracte de subministrament de l’aigua potable.
Aquí vull esmentar que fa dos anys, quan vam aprovar l’anterior pròrroga, ens vam
emplaçar a analitzar quin podia ser el futur de la gestió del servei de l’aigua. Ha estat
un tema feixuc. Primer vam trobar l’empresa. Després, aquesta empresa hi ha estat
treballant i ha fet un treball força interessant. El passat dilluns ens el van presentar al
govern, i immediatament els hem demanat que ens plantegin una data i que preparin
una presentació per a tots els grups municipals, per analitzar conjuntament el resultat
d’aquest estudi, i poder decidir si és possible o consensuar entre tots quin és el model
de gestió sobre el que decantar-nos, dels diferents possibles.
S’han analitzat els diferents models de gestió, des d’una gestió exclusivament
municipal fins a una empresa municipal, un organisme autònom municipal, una
societat mixta i una concessió, que és el que tenim en aquests moments. S’han
analitzat els diferents escenaris, i hi ha unes dades, a partir de l’anàlisi de l’històric que
tenim, i s’han projectat cadascun dels diferents escenaris i se’ls ha posat valor. S’ha
analitzat els costos de cadascun dels escenaris, i això dona uns resultats que jo
prefereixo no avançar ara, perquè prefereixo que els puguem tenir analitzant-los i
rebent la informació també tots els grups municipals conjuntament.
Fruit d’aquest treball, en aquests moments ha vençut la pròrroga que hi havia, i ens
trobem davant de la necessitat de fer una nova pròrroga, i en aquest període, mentre
hi hagi aquesta pròrroga, doncs, prendre la decisió a partir de l’estudi que, tal com dic,
ens van presentar dilluns, i ens va entregar, fer aquesta anàlisi, i ja implementar
l’acord al que puguem arribar el conjunt de grups municipals. I mentrestant, doncs,
per poder mantenir i per assegurar la continuïtat del servei, plantegem una pròrroga
en el servei d’aigua en el contracte que tenim amb SOREA per dos anys més.
Qüestions? Alguna qüestió? No? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
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Aprovat per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC
(5) i d’ERC (5), 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals de
CIU (3) i d’ICV-EUIA (2) i 2 abstencions, manifestades pel regidor del grup municipal
del PP (1) i de la regidora no adscrita (1).
Àrea de Serveis Econòmics
B.2- Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra
l’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2019.
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 24 de gener de 2019, amb el contingut següent:
ATÈS l’aprovació inicial del Pressupost General de la l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2019, per part del Ple de la Corporació municipal, en
sessió ordinària, de data 29 de novembre de 2018.
ATÈS la publicació, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 04
de desembre de 2018 (CVE: 2018044534), de l’edicte de l’aprovació inicial del
Pressupost General de la l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019.
ATÈS que durant el període d’exposició pública, el Comitè Unitari de
Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, presenta al Registre
d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número de registre ENTRA2018-12967, de data 20 de desembre de 2018, un escrit –qualificat com
d’al·legacions a l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2019, que el Ple de la Corporació municipal, va adoptar
en sessió ordinària, de data 29 de novembre de 2018-, el text del qual es
reprodueix tot seguit:
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ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal, de data 18 de gener de 2019, que
resol les al·legacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’escrit, presentat Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número de registre ENTRA-2018-12967,
de data 20 de desembre de 2018, contra l’aprovació inicial del Pressupost General
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, que el Ple de la Corporació
municipal, va adoptar en sessió ordinària, de data 29 de novembre de 2018.
ATÈS l’Informe de la Secretaria municipal, signat en data 21 de gener de 2019,
sobre les al·legacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’escrit, presentat Registre d’Entrada de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número de registre ENTRA-2018-12967,
de data 20 de desembre de 2018, contra l’aprovació inicial del Pressupost General
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, que el Ple de la Corporació
municipal, va adoptar en sessió ordinària, de data 29 de novembre de 2018.
ATÈS l’Informe jurídic de l’Assessor extern, de data 16 de gener de 2019,
sol·licitat per l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Roca del Valles, en relació a les
al·legacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès de l’escrit, presentat Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, amb número de registre ENTRA-2018-12967, de data 20 de
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desembre de 2018, contra l’aprovació inicial del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, que el Ple de la Corporació
municipal, va adoptar en sessió ordinària, de data 29 de novembre de 2018.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- RECONÈIXER la legitimació per presentar les al·legacions
manifestades pel Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, a l’escrit presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, amb número de registre ENTRA-2018-12967, de data 20 de desembre de
2018, contra l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2019, que el Ple de la Corporació municipal, va adoptar en
sessió ordinària, de data 29 de novembre de 2018, pels següents motius:
a) El Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, compleix la consideració d’interessat, d’acord amb la regulació de
l’article 170.1.c) 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, atès que
vetlla pels interessos professionals o econòmics dels empleats públics de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
SEGON.- DESESTIMAR l’al·legació manifestada ...

... atès que, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha ajustat la seva elaboració i la
seva aprovació als tràmits establerts en els articles 164 i següents 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, quedant acreditat -així mateix- que s’ha donat
compliment al que es regula a l’article 54.a) del Pacte de condicions de treball del
personal funcionari al servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès (Any 20062009) i del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès (Any 2006-2009), tots dos vigents, signats entre el Govern Municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en haver quedat demostrat que l’Ajuntament
de La Roca del Vallès ha facilitat tota la documentació derivada dels assumptes de

11
Signatura 1 de 2
Carles Fernández Pérez

Signatura 2 de 2
30/04/2019

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

30/04/2019

SECRETARI

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

867cb2dfeaae4246b11bffb78eb80a03001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 01/02/2019
Estat d'elaboració: Original

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

personal, anteriorment a l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès per a l’any 2019, als efectes que el Comitè Unitari de
Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, pugui exercir el dret a
l’emissió d’un informe previ que, en qualsevol cas, no comportarà la nul·litat de
l’acord.
TERCER.- DESESTIMAR les al·legacions manifestades ...

... atès que no són causa de reclamació administrativa a l’aprovació dels
pressupostos, si considerem els supòsits recollits a l’article 170.2.a) 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, com són:
a) Que l’elaboració i l’aprovació s’ajusti als tràmits que estableix 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.
b) Que s’omet el crèdit necessari per complir amb les obligacions
exigibles a l’entitat local, en virtut d’un precepte legal o de
qualsevol altre títol legítim.
c) Que els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són
manifestament insuficients o bé d’aquestes respecte a les
necessitats per a les quals estigui previst.
QUART.- APROVAR definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2019, amb els següents Pressupost d’ingressos i
Pressupost de despeses:
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PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PROPOSTA2019

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

12.584.070,11 €

A.1

OPERACIONS CORRENTS

12.395.283,45 €

Capítol I

Impostos directes

7.120.000,00 €

Capítol II

Impostos indirectes

Capítol III

Taxes i altres ingressos

1.829.050,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

3.131.833,45 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

300.000,00 €

14.400,00 €

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI

Alienació d’inversions reals

Capítol VII

Transferències de capital

B)

188.786,66 €
0,00 €
188.786,66 €

OPERACIONS FINANCERES

50.000,00 €

Total VIII

Actius financers-Bestretes al personal

50.000,00 €

Total IX

Passius financers-Operacions de crèdit
TOTAL INGRESSOS

0,00 €
12.634.070,11 €

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PROPOSTA 2019

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

11.328.568,93 €

A.1

OPERACIONS CORRENTS

11.084.282,27 €

Capítol I

Despeses de personal

4.222.149,19 €
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Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis

Capítol III

Despeses financeres

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Fons de contingència i altres imprevistos

255.145,85 €

OPERACIONS DE CAPITAL

244.286,66 €

Capítol VI

Inversions reals

244.286,66 €

Capítol VII

Transferències de capital

A.2

B)

5.045.030,41 €
132.874,01 €
1.429.082,81 €

0,00 €

OPERACIONS FINANCERES

1.305.501,18 €

Total VIII

Actius financers-Bestretes al personal

Total IX

Passius financers-Operacions de crèdit
TOTAL DESPESES

50.000,00 €
1.255.501,18 €
12.634.070,11 €

CINQUÈ.- APROVAR definitivament les Bases d'execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019 que formen part
d’aquest expedient.
SISÈ.- APROVAR definitivament la Plantilla del personal de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2019, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
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SETÈ.- REMETRE còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i
Administracions Públiques.
VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord, al Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord, a Intervenció/Serveis Econòmics de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt B.2, que és l’aprovació de la resolució de les
al·legacions presentades contra l’aprovació del pressupost municipal de l’any 2019.
Per part del comitè de treballadors de l’ajuntament, es va presentar una al·legació al
pressupost amb data 20 de desembre de 2018. Van presentar un escrit el Comitè
Unitari de Treballadors, qualificat com d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost
de l’Ajuntament de la Roca per a l’any 2019, en l’acord que es va adoptar el 29 de
novembre de 2018.
Fa referència, aquesta al·legació, a quatre aspectes. Un primer aspecte, que fa
referència a què segons el comitè no s’ha complert amb allò que determina l’article
54b del Pacte de condicions del personal, i que en virtut del citat article s’anul·li l’acord
d’aprovació inicial del pressupost i es torni a iniciar la tramitació de manera correcta.
És a dir, que se sol·liciti de manera formal als delegats un informe previ que tenen dret
a emetre i que s’iniciï una nova aprovació inicial del pressupost.
Després, que en el cas que la corporació entengui que no hi ha motius per anular
l’aprovació inicial del pressupost, emeti un informe jurídic en el qual es justifiqui
aquesta decisió, tenint en compte allò que determina l’article 54b del citat, i que
admeti aquesta instància com a al·legació per la totalitat de la part de l’acord
d’aprovació inicial del pressupost, envers que aquest comitè té dret a emetre un
informe previ.
Després, que es tingui en compte la part citada de la llei, i que la corporació sol·liciti
formalment, amb antelació prèvia suficient, els informes que té dret a emetre el
comitè, en especial els informes relacionats amb el pressupost municipal.
I després, que es tregui l’amortització d’una plaça del pressupost municipal i es
mantingui per poder tractar el tema en el marc de la mesa de negociació, així com
prendre les mesures necessàries per donar compliment als acords d’ajustos de
diverses qüestions pendents a l’Ajuntament de la Roca, signat el 20 de juliol de 2017.
Comentar que la informació del pressupost va ser facilitada en temps als membres del
comitè. Que els membres del comitè no van emetre aquest informe. Que hi ha uns
informes jurídics, tant de Secretaria com de l’empresa assessora en termes jurídics
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que avalen l’aprovació del pressupost, i que pel que fa al tema de l’amortització d’una
plaça, que es refereix aquí, comentar que en les diferents converses que hi va haver
amb el comitè, es va plantejar per part del comitè la necessitat de regularitzar una
situació, que era la d’un treballador municipal, que està en aquests moments realitzant
unes tasques de manteniment, i que donat que teníem una plaça d’oficial de jardineria
que no estava ocupada i que en la situació actual, amb el contracte que tenim de
jardineria, més la feina que fan les persones que treballen des de la fundació privada,
no era necessari cobrir, que no s’havia cobert des de feia bastants anys, es va
plantejar la possibilitat de transformar una plaça en l’altra. Aquesta transformació s’ha
fet, i la forma de fer-la era amortitzant una plaça i creant una altra, no hi ha una altra
forma de fer-ho. I sembla que aquest procediment no és del grat del comitè. Però
l’objectiu que plantejava el comitè, transformar un en l’altre, s’ha realitzat, per tant,
entenem que això... És a dir, no té sentit plantejar això perquè a la demanda que hi
havia es va donar resposta.
Per tant, aquesta és la situació. Al marge d’això, sí que és cert, però jo he volgut
primer donar les explicacions polítiques, també hi ha unes qüestions tècniques, que les
al·legacions al pressupost estan pautades per llei, i cap d’aquests motius no ho són.
Però m’ha semblat que era pertinent donar les explicacions polítiques, perquè sàpiguen
vostès per què entenem nosaltres que no hi ha lloc a incorporar les al·legacions:
perquè entenem que en aquest segon punt s’ha donat resposta a la demanda del
comitè, i en el primer apartat es va donar la informació, es va facilitat, han tingut
reunions el comitè amb el responsable tècnic i econòmic de l’ajuntament amb
l’interventor, per anar rebent informació sobre el pressupost.
Per tant, el que proposem és desestimar les al·legacions i donar per aprovar
definitivament el pressupost en els termes que teníem. És un pressupost de
12.634.070,11 €.
Alguna qüestió? Senyora Pujol?
Sra. Pujol.- Bé, només una mica raonar el nostre sentit del vot, que serà negatiu,
perquè ja vam votar negativament al pressupost, i ara considerem que per ser
coherents hem de votar també que no.
Sr. alcalde.- Moltes gràcies, senyora Pujol. Doncs, si no hi ha cap qüestió més,
passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per 11 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC
(5), d’ERC (5) i del PP (1), 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups
municipals de CIU (3) i d’ICV-EUIA (2) i 1 abstenció, manifestada per la regidora del
regidora no adscrita (1).

17
Signatura 1 de 2
Carles Fernández Pérez

Signatura 2 de 2
30/04/2019

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

30/04/2019

SECRETARI

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

867cb2dfeaae4246b11bffb78eb80a03001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 01/02/2019
Estat d'elaboració: Original

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

B.3- Aprovació de l'expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial
de Crèdits a incorporar en el Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès per a l’any 2019.
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 24 de gener de 2019, amb el contingut següent:
Considerant la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 21 de gener de 2019,
en la qual s’insta a què s’iniciï l’expedient administratiu de Reconeixement
Extrajudicial de Crèdits, per part del Ple de la Corporació municipal, a incorporar
al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019,
per reconèixer extrajudicialment els corresponents crèdits.
Considerant l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, de data 21 de gener de 2019, que estableix la possibilitat d’aprovar
l’esmentat expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a
incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l’any 2019.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial
de Crèdits, per part del Ple de la Corporació municipal, a incorporar al
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, amb
motiu de la presentació, per part de la mercantil AMSA (AGUSTÍ Y MASOLIVER
SA), amb NIF A17000993, Certificació número 02 i última, corresponent a les
obres de reparació de diversos paviments de la Roca Centre per a la renovació
de la seva adherència superficial al TM de la Roca del Vallès, treballs efectuats
durant el mes de juliol de 2018 per import total de 5.493,41 euros.
SEGON.- IMPULSAR un expedient administratiu de modificació pressupostària,
en la modalitat de transferències de crèdits, finançats mitjançant baixes de
crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, per dotar dels crèdits necessaris,
per assumir les obligacions que signifiquen la proposta d’aprovació d’un
expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits, per part del
Ple de la Corporació municipal, a incorporar al Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, amb motiu de la
presentació, per part de la mercantil AMSA (AGUSTÍ Y MASOLIVER SA), amb
NIF A17000993, Certificació número 02 i última, corresponent a les obres de
reparació de diversos paviments de la Roca Centre per a la renovació de la seva
adherència superficial al TM de la Roca del Vallès, treballs efectuats durant el
mes de juliol de 2018 per import total de 5.493,41 euros
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passaríem ara al punt B.4, que és l’aprovació inicial del document
“Manual d’Identitat Corporativa” de l’Ajuntament de la Roca del Vallès així com...
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Perdó, perdó, m’he saltat un –m’he saltat un. És l’aprovació de l’expedient
administratiu de reconeixement extrajudicial de crèdits a incorporar en el pressupost
general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per l’any 2019.
En aquest punt, quan es van realitzar les obres de reasfaltat de carrers, es va realitzar
un contracte menor, per un import, si no recordo malament, d’uns 47.000 euros, i
quan es van realitzar les obres hi havia una previsió d’arranjament, el procediment de
contractació va ser més llarg del previst, i després hi va haver uns problemes,
l’empresa va tenir uns problemes per poder començar, i quan van començar les obres,
en un dels trams, en el carrer Del Bosc, havien aparegut alguns desperfectes més
provocats per arrels dels que hi havia en el moment en què es va fer el pressupost. I
semblava absurd, si teníem allà tota la maquinària, deixar sense executar aquesta part
d’obra, i es va tirar endavant.
Donat que estàvem en un contracte menor, aquest petit escreix, que si no recordo
malament és d’uns 5.000 euros, això ja feia passar de contracte menor, superava el
límit màxim de contracte menor, l’única forma de reconèixer el pagament d’aquesta
feina que s’ha realitzat és a través de l’aprovació d’aquest expedient administratiu de
reconeixement extrajudicial de crèdits. I aquest és el motiu d’aquest punt.
Alguna qüestió? Senyor Ros?
Sr. Ros.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Tal com ho vam llegir no ho vam entendre, però
de la manera que ho ha explicat sembla que estem davant d’una irregularitat
contractual. Un contracte menor no es pot modificar, altera les condicions de licitació.
No s’arregla amb un reconeixement extrajudicial de crèdits. Un reconeixement
extrajudicial de crèdits és per pagar unes feines executades, correctament executades,
i que han saltat d’un any a l’altre. O unes feines executades en el decurs d’una
contractació ben feta, que no han tingut lloc a una modificació de contracte. Estem
parlant de la Llei 9/2017, de la llei vigent, entenc. Un contracte menor no es pot
modificar sota cap concepte. Per tant, què ens està explicant?
És l’única obra que s’ha fet en l’any 2018. L’obra on, a més, es va asfaltar un carrer
que ha esdevingut polèmic per tots els motius que ja coneixem. I resulta que a més
passa això. A veure, un contracte menor és un contracte menor, i un contracte que
supera l’import del menor té un altre procediment de licitació i té un altre procediment
d’adjudicació, i s’ha de justificar la concurrència, s’ha de valorar la concurrència de les
empreses del sector que puguin concórrer. Aquí va concórrer una empresa coneguda,
una empresa que fa molt de temps que corre per aquesta casa, molt coneguda, una
empresa del sector dedicada a l’asfalt, que té planta productora d’asfalt i que va fer
això. Està molt bé pensar que ja que hi som i ja que tenim la maquinària..., però no es
pot licitar un contracte que supera els mínims, no es pot fer això que ens està
explicant. Això va absolutament contra la llei 9/2017.
Sr. alcalde.- Miri, senyor Ros, quan va aparèixer aquesta qüestió vam demanar als
serveis jurídics i als serveis econòmics de l’ajuntament com resoldre aquest tema, i
ens van dir que la manera de resoldre-ho era aquesta. Jo no sé més que els serveis
jurídics i que els serveis tècnics, vostè sempre ha sabut més que tots els serveis
jurídics i tècnics de l’ajuntament, per tant, forma part ja de la tradició. Jo l’únic que sé
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és que és la proposta de solució que ens han donat per poder fer front a aquesta
despesa, que s’ha realitzat realment, i evidentment, com que correspon a l’any passat
ha traspassat d’any, i l’única manera de fer-ho en aquests moments era aquesta, i és
el que ens comenten des dels serveis jurídics els serveis tècnics.
Ja li he dit, ja li he reconegut, que quan es va fer... O sigui, li he donat tota la
informació, no hem amagat res de la informació, per tant, si que és una cosa que es va
fer, i això ha provocat aquest diferencial. No em sento satisfet, però sí que em sento
satisfet perquè vam resoldre un problema que hi havia. Per tant, si per això vostè creu
que hem comès un delicte tan greu, doncs, ja sap el que ha de fer, entén? Ja està, per
mi no hi ha més a discutir.
En una situació similar, i en situacions de segons quins tipus, vostè, en altres
moments, ha actuat igual. Per tant, lliçons, no me’n doni – lliçons, no me’n doni.
Alguna qüestió més?
Sr. Ros.- Senyor Carles Fernández, lliçons jo ni li penso donar, cap ni una. És prou
gran com per saber el que fa, el que pot fer i el que ha de fer. Jo seré jo qui vingui
aquí a alliçonar-lo.
Tampoc seré jo qui tingui aquesta veritat absoluta que m’atribueix, només li dic que jo,
com a tècnic, sé que això no ho puc fer. Ho sé perfectament. Amb aquesta llei, eh?
Amb lleis anteriors, amb la del 2011, es podien fer altres coses. No sé si ho sap això,
perquè vostè de seguida acusa, que jo ho he fet i que no he fet. No ha dit el que he
fet, no sé. Jo no li posaré cap denúncia al Tribunal de Cuentas, no es preocupi. Me la
van posar vostès i va quedar arxivada, però jo no li posaré, no va per aquí la cosa. Jo
ho estic denunciant públicament en aquest plenari: han comès una irregularitat.
L’única obra que fan en l’any 2018, una obra que és polèmica per altres motius, una
obra que és dubtosa també, que no ens han lliurat mai els informes tècnics de
l’oportunitat de fer l’asfaltat d’algun carrer concret. Va dir que ens els lliurarien i no
ens els han lliurat. I que després resulta que passa això...
Jo no sé si vostè se’n recorda, en èpoques molt dures, molt difícils, d’aquest
ajuntament a nivell econòmic, quan l’economia decreixia, quan teníem menys
ingressos que despeses i havíem de saltar pagaments d’un any a l’altre perquè no es
podien afrontar els pagaments, no sé si se’n recorda de com es posava vostè en
aquest plenari. Jo sí que me’n recordo, i nosaltres aquí no estem fent sang de res,
estem destacant que, molt bé, han saltat una despesa d’un any a l’altre, l’única obra
que fan, i mira, casualment no la paguen perquè apareix això. Apareix això perquè
algú ha anat allà i ha dit “hágase”, i això ja no es pot fer. Això ja ho van fer amb el
pavelló poliesportiu, i l’herència que hem patit tots plegats. I ara hi tornem. És que no
aprenem. Resulta que arribem al carrer Del Bosc i, ostres, ja que hi som... El “ja que hi
som” ho pot fer un particular a casa seva, posar una rajola millor en el lavabo i ara a la
cuina, i després li costa un 20 per cent més l’obra. Un particular, però l’Administració
pública no pot fer-ho. I més que res, perquè les directives europees han anat a marcar
molt clarament l’Estat espanyol i han fet lleis com la llei de contractes del sector públic
vigent, que evidentment, això no ho permet sota cap concepte.
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Sr. alcalde.- Miri, vostè sempre va al de sempre. Jo li puc recordar modificacions de
contracte i increment de cost sobre obres que estaven licitades i que vostè ha portat,
amb la connexió... O sigui, quan es va fer la plaça del Mogent va fer una modificació
que va sortir molt més cara i que després hem hagut de pagar entre tots pel seu gust.
En el Pla de les Hortes vostè va modificar la part final sense modificar contracte ni res,
i va prohibir la doble direcció, i ara hem hagut de tenir un cost perquè els veïns
d’aquella zona puguin circular amb tranquil·litat. Per tant, no doni lliçons, senyor Ros,
sobre maneres de fer –sobre maneres de fer. No és el més adequat. Vostè ha estat
vuit anys cometent absolutament qüestions d’aquest tipus com li ha donat la gana, per
tant, no em doni cap lliçó.
La diferència és que jo he vingut aquí, al ple, a reconèixer això, i vostè feia les coses
absolutament d’amagat. Per tant, de lliçons, molt poques de vostè, ja li he dit –ja li he
dit– ni una. Moltes gràcies.
Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC
(5), d’ERC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1), 3 vots en contra, manifestats pels regidors
dels grups municipals de CIU (3) i 1 abstenció, manifestada per la regidora del
regidora no adscrita.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones
B.4- Aprovació inicial del document “Manual d’Identitat Corporativa” de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès així com “l’escut administratiu” de la
Corporació.
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 24 de gener de 2019, amb el contingut següent:
Atès que al llarg de la història del municipi de la Roca del Vallès s’ha fet ús de
diferents imatges per representar el territori, les seves figures o les seves
institucions. L’any 1996 l’Ajuntament va encarregar a l’assessor en heràldica de
la Generalitat de Catalunya, senyor Armand de Fluvià, un projecte envers
l’escut oficial del municipi. Aquest escut és caironat, de sinople, amb una roca
d’or central i una creu groga al damunt. La base també d’or, amb els quatre
pals de guies. A tenor que el municipi va ser centre d’una baronia, el timbre de
l’escut és una corona de baró. Més endavant l’escut incorpora uns petits canvis i
estilitzacions i és aprovat per l’Ajuntament mitjançant Ple da data 3 de març de
2000 i publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3130, de
data 21 de març de 2000.
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Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la necessitat de disposar d’un
llibre d’estil que unifiqui els criteris de comunicació dels Consistori, des dels
elements visuals i d’imatge fins als usos lingüístics.
Atès que en aquest sentit, el primer pas és l’elaboració d’un escut que
identifiqui al municipi, així com un manual d’identitat corporativa que ajudi a
implementar una imatge institucional, clara, propera i transparent.
Atès que l’activitat de les administracions locals en l’actual ordenament jurídic
espanyol es caracteritza, des del punt de vista més general, de la seva
incardinació en les estructures estatals, per la seva autonomia, consagrada per
la CE al seu títol VIII, del qual l’article 137 estableix que l’Estat s’organitza en
municipis, províncies i comunitats autònomes que ho constitueixin. Totes
aquestes entitats gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels seus respectius
interessos.
Atès que l’aplicació d’aquest principi a l’àmbit dels municipis resta recollit a
l’article 14 CE que estableix que la Constitució garanteix l’autonomia dels
municipis. Aquests gaudiran de personalitat jurídica plena. Indubtablement,
entra dins dels interessos al·ludits a l’article 137 allò relatiu als emblemes
propis, en tant que representatius davant tercers, a la vegada que expressius
de la pròpia identitat. L’administració d’aquests emblemes inclou la potestat per
dotar-se d’ells, en cas que no haguessis existint abans. A aquests respecte el
reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableix a
l’article 188 que: “Cada Corporació local, sense perjudici de poder usar en les
comunicacions oficials el segell constituït pels emblemes de l’escut nacional,
farà ús el que privativament correspongui a l’entitat local respectiva, ja perquè
estigui consagrat per la història i l’ús, ja en virtut d’expressa rehabilitació o
adopció a tenor dels articles anteriors.
Atès que a tenor de l’article 18 i ss. de Decret 139/2007, de 26 de juny, els ens
locals poden adoptar un emblema, entenen aquest com un símbol gràfic,
diferent de l’escut o la bandera, amb independència de la forma i dels elements
que el componen.
Atès que l’art. 36 del RDL 2/2003 disposa que les corporacions locals poden
dotar-se d’un escut o d’un emblema com a distintiu.
Atès que l’encàrrec el va portar a terme l’empresa Pau Ors que va partir de
l’escut heràldic de l’Ajuntament i aprovat a l’any 2000 en una versió més
simplificada i actual.
Atès que Pau Ors ha volgut crear un escut suggerent i que reflecteixi, sense
afegits, el que és la Roca del segle XXI: tres comunitats unides en un sol poble
(La Roca, La Torreta i Santa Agnès). El resultat ha estat un escut sòlid, modern
i dinàmic, que s’adapta perfectament als nous suports i canals de comunicació,
imprescindibles per apropar l’administració publica al ciutadà.
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Atès que el manual d’identitat vol ser una eina que faciliti la coherència en tot
allò relacionat amb la comunicació visual de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Un document didàctic que recull les línies generals que cal seguir per aplicar
correctament la imatge/logotip de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Atès que el manual d’identitat no es fa perquè sí, sinó per vetllar pel correcte
funcionament de la identitat visual que té com a objecte transmetre valors,
idees i la necessitat d’estandarditzar la imatge de la Corporació tant pel que fa a
nivell intern com extern.
Tot i així, l’escut heràldic seguirà sent l’aprovat mitjançant el Ple de data 3 de
març de 2000, mentre que l’escut administratiu serà el d’ús quotidià en tota
l’estructura organitzativa i de relació de l’Ajuntament envers la ciutadania.
Atès que el nou emblema aposta per les línies més modernes i simplificades i
serà l’autèntic segell identificador del municipi de la Roca del Vallès. L’emblema
serà la marca de La Roca del Vallès i s’utilitzarà en tots aquells elements que
formin part del poble (cartes, publicacions, informacions, uniformes, vehicles,
edificis municipals...)
Vist l’informe Tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació de
data 18 de gener de 2019.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’adopció de l’emblema de la Roca del Vallès
el qual disposa dels següents elements:
La construcció del símbol s’inscriu en una retícula de 10x10 mòduls. Aquests
mòduls defineixen la proporcionalitat general del símbol. Per proporcionar altres
mides s’ha dividit els mòduls en meitats (X/2). La construcció de la forma
caironada es lleugerament curvada. Gràficament els contorns suavitzats són
visualment més cordials i ens evoquen creixement, dinamisme i pluralitat. Els
vertexs també son curvats, s’hi adiuen millor i fem el símbol més compacte. En
resum, aquesta retícula ordena tots els elements que configuren el símbol, en
garanteix la proporcionalitat i en facilita la reproducció, independentment de les
dimensions o el mitjà on s’apliqui.
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La marca de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es compon de la unió del símbol
i el logotip. S’entén com a logotip la llegenda tipogràfica. Els colors corporatius
son el NEGRE i el PANTONE 376. Aquí es mostren les diferents conversions
d’aquests colors segons el sistema de reproducció utilitzat. (Veure document
adjunt a l’expedient 2018/5583)
Segon.- Donar conformitat a la memòria justificativa redactada amb aquesta
finalitat per l’Estudi Pau Ors on consta la descripció detallada de l’emblema i la
seva representació gràfica i que es troba a l’expedient 2018/5583.
Tercer.- Cal sotmetre l’expedient complet a informació pública durant un
termini de 30 dies mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis dels ens
locals, a la web municipal i la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya als efectes que els interessats puguin revisar l’expedient i formular
les al·legacions o reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut
l’expressat termini el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar de forma expressa
l’emblema.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem, ara sí, al punt B.4, que és l’aprovació inicial del document
“Manual d’Identitat Corporativa” de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, així com
“l’escut administratiu” de la Corporació.
Tal com vam comentar en el seu moment, això ho explicarà el senyor Xavier del Villar,
però tal com vam comentar, hi va haver una reunió, a la que vam convocar diferents
grups municipals per explicar-ho, per algun motiu no va ser possible que es pogués
realitzar, no hi van poder assistir, el que passa és que teníem interès en tirar-ho
endavant. Ho vam explicar a la passada comissió informativa, i ara el regidor Xavier
del Villar, que és el responsable de Comunicació, regidor de Comunicació, doncs els
explicarà aquesta situació.
Sr. del Villar.- Gràcies, alcalde. Bàsicament, intentaré no allargar-me molt, tot i que
m’acompanyaré d’unes imatges a través d’aquest projector, per intentar explicar una
miqueta la feina que s’ha estat fent quant a aquesta modificació o aquest nou manual
d’identitat corporativa.
Al llarg de la història, el municipi ha tingut diferents imatges per representar el
territori. Actualment tenim un escut heràldic, un escut heràldic que es va encarregar
l’any 96, 1996, a la Generalitat de Catalunya, la qual va portar un professional, el
senyor Armand de Fluvià, per poder fer un estudi heràldic per crear l’escut municipal.
L’escut municipal, al llarg de la història tenim uns quants, però els tres darrers han
sigut aquests que tenim ara mateix en pantalla. El que va sorgir fruit d’aquest estudi
del senyor Armand de Fluvià és el que trobem a la part central, al mig, al qual al cap
d’uns anys es va fer una modificació, es van fer unes petites modificacions, que és
l’escut que tenim a la part dreta, on trobem la imatge central, que és la imatge de la
pedra bífida amb les tres creus, que és l’actual, el que utilitzem actualment a
l’ajuntament des de fa ja divuit anys.
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En aquest cas, des de fa divuit anys cap aquí, a nivell comunicatiu ha canviat molt, a
nivell d’imatges també. De fet, el que portem avui a aprovació aquí, al ple, no som els
primers a fer-ho, hi ha molts altres municipis que ja s’han encarregat d’actualitzar la
imatge gràfica del seu ajuntament. Vull aclarir, sobretot que quedi clar, que no estem
substituint l’escut heràldic de l’ajuntament, que és l’escut del nostre poble, és el que
heràldicament ens correspon per simbologia i per colors i per composició. Simplement,
el que estem fent és una imatge, a la que nosaltres diem “imatge administrativa”, per
utilitzar en el dia a dia de l’ajuntament en la comunicació amb la ciutadania i entre
entitats.
Per posar-vos alguns exemples –ho tenia per aquí, aviam–d’altres escuts de pobles del
voltant, que han passat també per aquest procés, tindríem el d’Alella, per exemple, el
d’Argentona... Tots han anat agafant el seu escut heràldic, l’han simplificat i l’han
iconitzat en aquest aspecte.
A nivell gràfic, sobretot amb els nous suports de comunicació que tenim avui dia, a
nivell de pàgines web, a nivell de tablets, aplicatius i amb el mòbil, el que ens
trobàvem és que una imatge com l’escut heràldic amb segons quines proporcions no
quedava ben clar, no quedava definit quin escut o quina imatge era. En aquest cas, per
exemple, aquí tenim un cas clar del que era l’escut heràldic, a mà esquerra, i la
composició amb aquest redisseny més modern que va fer, en aquest cas Vandellós i
l’Hospitalet de l’Infant.
En aquest aspecte haig de dir diverses coses del nostre actual escut heràldic. Si em
permeteu, llegiré una miqueta l’estudi que va fer el senyor Armand de Fluvià.
Remarcaré quatre coses, eh?, no em vull allargar massa. Hi posa unes consideracions
particulars. Diu, llegeixo literalment: “És evident que el poble no ha tingut mai un
senyal propi i es limita a emprar l’escut dels quatre pals de rei”, que són les quatre
barres que tenim, “que n’era senyor. Tanmateix, podríem dir que és possible que el
senyal característic fos un roc o roca, i que aquest cas seria un senyal parlant.” Afegeix
que “és una pena que no disposem d’algun altre segell on es veiés millor quin senyal
seria l’adequat.” També afegeix que “la creu, en aquest cas en el redisseny trobem les
tres creus al voltant, però en un inici anava a la part superior. És un recurs molt
emprat en els segells quan no disposen d’un senyal propi, i podríem dir que
simplement decoratiu, per tant, que no té cap relació amb el municipi.” Tot això us ho
explico perquè ara arribarem al nou disseny.
“Tanmateix, en el cas concret de la Roca del Vallès, no hi ha inconvenient en mantenirla, tot i que no tingui cap tipus de relació. Ara bé, cal dir que es tracta d’una creu que
Sant Joan que no té cap relació amb el poble. A la part superior trobem una corona.”
Com que la Roca va ser una baronia, va formar part d’una baronia, el timbre d’aquest
escut era la corona de baró.
A partir d’aquí, hi ha una consideració que fa, per part de l’ajuntament, que diu que “a
l’ajuntament, tot i que la proposta li sembla encertada i creu que té un disseny modern
i estilitzat”, estic parlant de fa divuit anys enrere..., no, més, és del 1996, “addueix
que no entén massa el dibuix de la Roca en una forma de bolet bífid.” A títol
d’anècdota, em sembla que tots els que estem aquí, a la sala, alguna vegada hem
parlat del Mickey Mouse que tenim a l’escut. Realment l’escut heràldicament és el que
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ens toca, eh?, és la imatge de la roca bífida. D’altres municipis també la tenen, perquè
els pertoca, i aquí, amb l’escut heràldic no ens ficarem.
A partir d’aquí, l’Ajuntament creiem necessari actualitzar aquesta marca, aquesta
imatge de l’ajuntament, i poder-la actualitzar i adaptar a aquests nous, no temps, nous
aplicatius, xarxes, tablets, mòbils. El que hem fet és contractar una empresa perquè
ens pugui fer aquest estudi d’aquest escut administratiu. Aquest escut administratiu ve
acompanyat d’un manual d’identitat corporativa. A dia d’avui, trobem que tenim l’escut
heràldic, tenim aquest estudi heràldic del senyor Armand de Fluvià, tenim un manual
d’estil molt, molt esquifit, on marca el que és escut, bàsicament el que us he
anomenat ara una miqueta més extens, eh?, i la tipografia, però no ens marca com
utilitzar aquest escut ni com utilitzar-lo als diferents espais de comunicació. Per tant, el
que hem fet nosaltres, independentment que haguem creat aquesta nova marca,
també hem fet aquest manual, que ens diu, que ens ensenya com l’hem d’utilitzar a
nivell visual.
Sense enrotllar-me més, us ensenyaré el que vindria a ser aquest manual. Una
miqueta aquí ja podeu veure com es veu aquest escut. Aquí el tenim en blanc i negre.
Realment, si us heu fixat en els anteriors, segueix molt la línia gràfica que han seguit
molts altres municipis. S’ha volgut crear un segell, una estampa, que es pugui utilitzar
en diferents mides, amb diferents fons, i que sigui modern i sigui adaptable a totes
aquestes noves plataformes. Aquí el que podem trobar és que la forma de rombe no
l’hem variat, bàsicament els altres municipis tampoc l’han variat. El que sí que s’ha fet
és fer una línia més gruixuda i més arrodonida per allò que deia, que quan es redueixi
de mida es pugui veure correctament.
Les quatre barres també les continuem mantenint, tal com deia aquest estudi heràldic,
i on trobem el major canvi és a la part del mig, superior, on trobem aquestes tres
formes de semicercle. Quan vam fer l’encàrrec, una de les coses que teníem clares és
que no volíem perdre l’essència que tenia l’escut heràldic. A l’escut heràldic,
actualment tenim el símbol de la Roca i les tres creus ornamentals, que en un moment
donat es va decidir, pensem, per fer referència als tres nuclis importants que té el
nostre municipi –els tres nuclis grans, perdó– que és la Roca, la Torreta i Santa Agnès.
En aquest cas hem jugat amb aquests tres elements, triplicant aquest semicercle que
tenim aquí.
El tema de treure la roca bífida era una miqueta passar pàgina una miqueta d’això, els
comentaris aquests, la riota aquesta que molta gent fa del tema del Mickey Mouse, no?
Una miqueta treure-li aquest humor que se’n fa de l’escut heràldic i trobar una
ensenya que realment ens pugui significar. Realment, quan ens van ensenyar aquesta
imatge, amb els tres semicercles, en un inici xoca, perquè et poses a pensar què
significa, no? A tothom a qui li vam anar ensenyant i tots els que van anar veient
aquest escut, van anar trobant moltes coses significatives del nostre municipi.
Evidentment, el “tres”, pels tres grans nuclis, però també hi havia qui hi veia un pont,
un pont entre aquests tres grans nuclis, col·laboració entre aquests nuclis. Hi ha qui
deia també que semblava una pinya, hi havia qui feia referència també al fet casteller,
o inclús els falcons, que fan tots junts una pinya, per tant, feia comunitat, fèiem
municipi.
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Al llarg dels anys, al llarg de la història, hi ha hagut molts lemes, “poble de pobles”,
“tres pobles, un municipi”, hem tingut molts lemes d’aquest tipus, i també amb
aquesta icona volíem una miqueta mostrar aquest sentiment.
Hi havia també qui feia referència, i que també és expressament, al tema del dolmen,
hi havia qui veia un dolmen, o tres dòlmens en aquest cas. És innegable el passar
neolític i prehistòric del nostre municipi, tenim molts jaciments aquí, al costat de casa,
i també és una clara referència a tots aquests jaciments. Per tant, en definitiva,
pensem que hem creat una marca moderna, una marca que s’adapta als nous temps,
una marca que s’adapta a tots aquests formats, i una marca que jo penso que ens la
podem fer tots nostra i que sigui representativa del nostre municipi.
També s’ha creat una tipografia més clara que la que teníem abans, una tipografia que
s’adapta a qualsevol ordinador, tothom la té. És un tipus de tipografia..., amb la que
teníem abans en l’escut recordo que hi havia molts problemes, perquè te l’havies de
descarregar, te l’havies d’instal·lar a l’ordinador, i qui no la tenia la perdia, i una mica
tots hem buscat una tipografia que sigui més genèrica perquè no tinguem tots aquests
problemes.
A nivell de colors, s’estan utilitzant els pantones que s’anaven utilitzant en el darrer
escut. Com ja coneixeu molts, l’escut està en quadricromia a tot color, però també hi
havia la versió de dos colors, que era la versió que utilitzava el negre i el verd.
Si us heu fixat, no sé si us he passat tots els escuts, però a títol d’anècdota, ens hem
fixat que molts d’aquests treballs que s’han fet a pobles de la costa, quan han utilitzat
un color complementari amb el negre, utilitzen el blau. En canvi, hi ha altres pobles de
l’interior, o pobles que estan a muntanya, utilitzen el verd. Nosaltres, com que ja
treballàvem amb el verd i, a més a més, no tenim costa sinó que tenim muntanya i,
per sort, tenim molt bosc al voltant, creiem que era interessant i era important
continuar amb aquest color verd, que ja és distintiu del nostre escut.
Aquí el tenim a dues tintes, en dos formats diferents, amb diferents composicions. A
partir d’aquí ja en negatiu, i com he comentat, aquí tenim un manual d’identitat
corporativa que el que fa és, no només dir-nos com és l’escut, sinó també com
adaptar-lo a totes les necessitats que tinguem: a nivell de publicitat, a nivell... També
ens diu què és el que no hem de fer amb l’escut, que això també ens ho trobem, i una
miqueta tots els dissenys de diferent papereria, carta, mail o el que sigui.
Sense anar més lluny, creiem que aquesta modernització de la nostra imatge era
necessària, repeteixo, sense deixar de banda l’escut heràldic, que serà l’escut històric
del municipi, i a partir d’ara, doncs, si queda aprovada aquesta nova imatge, l’anirem
introduint en el dia a dia de la comunicació del municipi, i anirem fent una campanya
perquè tothom conegui aquesta nova imatge, se la faci seva i també en faci publicitat.
A partir d’aquí, les feines a nivell de comunicació no acaben, això és una primera fase.
Si tot va bé, hauríem de fer una segona fase on s’edités un manual d’estil, que és molt
més complet que no simplement d’imatge corporativa, però ara per ara és un primer
pas molt important que creiem que és important portar-ho a ple i que tothom se’l faci
seu.
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Sr. alcalde.- Gràcies, Xavier. Alguna qüestió? Doncs, gràcies per la feina feta. Jo crec
que és una feina important i que actualitza, modernitza i millora el que pot ser la
imatge, el que ha de ser la imatge de l’ajuntament.
Passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per 14 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC
(5), d’ERC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i de la regidora del regidora no adscrita i 3
abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals de CIU.

B.5- Aprovació de la pròrroga del Pla comarcal d’igualtat de gènere 20152018
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 24 de gener de 2019, amb el contingut següent:
Atès que en data 26 de maig de 2016, l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, reunit en Ple en sessió ordinària va aprovar l’acord d’adherir-se al II Pla
Comarcal d’Igualtat de Gènere del Consell Comarcal del Vallès Oriental (20152018). En el mateix acord es nomenava a Ivanna Aceña com a responsable
d’assistir a les reunions dels grups de treball.
Atès que en data 23/11 (registre d’entrada 12009) el Consell Comarcal del
Vallès Oriental remet a l’Ajuntament una notificació d’acord de Ple de data
2018/9.
Atès que la igualtat entre dones i homes és un dels eixos principals de les
societats democràtiques. Al llarg de la història, les polítiques d’igualtat i
institucions públiques han anat construint i evolucionant incorporant la
perspectiva de gènere en les seves actuacions.
Atès que el Ple del Consell Comarcal de 23 de setembre de 2015 va aprovar el
II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere del Vallès Oriental amb vigència 20152018.
Atès que el Consell Comarcal del Vallés Oriental ha acordat prorrogar la vigència
del II Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere (2015-2018) fins a l’aprovació i
entrada en vigor del proper Pla Comarcal d’Igualtat del Vallès Oriental.
Atès que el document recull una part diagnòstica i un conjunt d'objectius ¡
mesures, orientades a avançar cap a la igualtat d'oportunitats, així com un
seguit d'actuacions concretes ¡ ajudar a treballar transversalment les polítiques
de gènere en els diferents programes, serveis ¡ actuacions que presten.
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El II Pla s’articula al voltant de les línies estratègiques següents:
 Compromís amb la igualtat i transversalitat de gènere
 L’abordatge ¡ l’acció contra la violència masclista
 Drets ¡ qualitat de vida
 Reformulació dels treballs ¡ dels temps
 Participació, apoderament ¡ visibilització de les dones en tots els
àmbits
Atès que el dijous 11 d’octubre de 2018, en reunió de responsables de les àrees
del Consell Comarcal, es valor l’estat d’aquest Pla d’acció i s’acorda la necessitat
de prorrogar el II Pla amb la finalitat de seguir treballant en les polítiques
d’igualtat i incorporar aquelles accions compromeses que no han pogut
realitzar-se durant la vigència del mateix.
Atès que l’adhesió al Pla implica el compromís de la institució de designar un/a
professional referent en temes de dona que participi activament en el treball
d’un dels dos grups de treball: Grup d’Actuació o Grup de Prevenció.
Atès que aquest Pla, al qual l’Ajuntament de La Roca del Vallès va adherir-se en
sessió de Ple el 26 de maig del 2016, ha contribuït al desenvolupament
d’actuacions i projectes per tal de fomentar les polítiques d’igualtat.
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 16 de gener de 2019.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa, es proposa al ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió a la Pròrroga del II Pla Comarcal d’Igualtat de
Gènere 2015-2018 , del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que s’annexa a
aquest acord.
SEGON.- Aprovar nomenar com a responsable municipal a les reunions de
l’esmentat Pla al/la tècnic/a d’Igualtat de l’Ajuntament o la persona en qui
l’Ajuntament delegui aquesta tasca.
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.5 és l’aprovació de la pròrroga del Pla comarcal d’igualtat de
gènere 2015-2018. Aquest és un pla comarcal al qual, amb data 26 de maig del 2016
l’ajuntament es va adherir, i que des del consell comarcal es planteja la pròrroga del
mateix per donar-li continuïtat. Són tot un seguit de treballs de compromís amb la
igualtat i transversalitat de gènere, l’abordatge i acció contra la violència masclista, en
referència als drets i qualitat de vida, la reformulació dels treballs i dels temps, i la
participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits.
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Alguna qüestió? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.6- Aprovació de la modificació de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 24 de gener de 2019, amb el contingut següent:
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat de fomentar la
vida associativa i difondre activitats representatives de l’àmbit cultural, social,
esportiu, etc del municipi, per aquest motiu aquest Consistori considera adient
col•laborar amb el teixit associatiu mitjançant l’establiment d’ajuts econòmics
per a les entitats, associacions i col•lectius sense ànim de lucre de la Roca del
Vallès.
Atès que en aquest sentit, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la vista del
marc legal derivat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions va considerar
necessari aprovar una ordenança que regulés la seva activitat subvencionadora,
establint les regles oportunes amb la finalitat d’aconseguit una major eficàcia i
eficiència d’aquesta activitat, potenciant així el control i la transparència que el
caràcter de públiques confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques.
Atès que fruit d’aquesta necessitat es va aprovar per acord del Ple municipal en
sessió de data 31 de març de 2016, l’Ordenança general reguladora de la
concessió de Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, sotmesa a
informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 5 d’abril de 2016 i elevat l’acord a definitiu mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de
2017.
Atès que en els darrers anys, s’han produït modificacions normatives, tant a
nivell autonòmic com a nivell estatal (lleis de transparència autonòmica i
estatal, modificacions de la LGS, derogació de la Llei 30/1992 i aprovació de les
lleis estatals 39 i 40/2015) que afecten el contingut de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, fent necessari l’actualització d’aquesta.
Atès que en conseqüència el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió
extraordinària de data 15 de febrer de 2018, va aprovar inicialment la
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modificació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, sotmesa a informació pública mitjançant
edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de febrer de
2018 i elevat l’acord a definitiu mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 10 de maig de 2018.
Atès que l’actual Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, és més restrictiva en alguns aspectes que
les previsions recollides al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, existint càrregues com el sistema de justificació i concessió de les
subvencions atorgades.
Atès que darrerament, tot el teixit associatiu beneficiari de subvencions han
mostrat el seu desacord en alguns dels articles inclosos a l’actual Ordenança i
que els afecten directament, tant pel que fa a la concessió com en el moment
de justificar l’ajut.
Atès que fruit de diferents converses amb el teixit associatiu del municipi, el
regidor delegat de Participació Ciutadana ha indicat verbalment a l’àrea de
Servei i Atenció a les Persones, s’iniciï el tràmit de modificació total de
l’Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, amb la indicació de presentar la proposta al ple
extraordinari del mes de gener de 2019.
Atès que en l’actualitat, la Corporació té la conveniència de regular el règim
jurídic general de la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i la definició del conjunt de condicions, requisits i procediments
a seguir per a la sol•licitud, concessió, justificació i cobrament de les
subvencions atorgades per l’Ajuntament de la Roca del Vallès per al
desenvolupament d’activitats ciutadanes.
Atès que en aquest sentit, les Corporacions municipals estan facultades per
intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i
reglaments, tal i com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i 220 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Així les coses, el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals
implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1985, de 13 de juny, l’adopció d’una
resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de la citada ordenança i la
designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de
l’avantprojecte de la norma.
Atès que per donar compliment al citat text legal es va crear una Comissió
d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès mitjançant
Resolució d’Alcaldia número 2018/1406 de data 20 de desembre de 2018.
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Atès que aquesta Comissió es va reunir en data 15 de gener de 2019 i va
acordar tramitar el Text normatiu per a la seva aprovació inicial pel Ple
municipal del mes de gener, tal i com recull l’acta emesa pel secretari de la
Comissió i el seu President.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat,
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de
la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada
format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada
inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats
pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci
al BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular
al•legacions i reclamacions.
Atès que un aspecte de la tramitació del procediment que és objecte de força
controvèrsia és el de l’abast de l’audiència als interessats, audiència que preveu
la mateixa Constitució Espanyola a l’article 105 quan estableix que la llei
regularà l’audiència dels ciutadans, directament o a través de les organitzacions
o associacions reconegudes per la llei en el procediment d’elaboració de les
disposicions administratives que els afectin.
Atès que en aquest sentit, en data 8 de novembre es va fer arribar a totes les
entitats que conformen el teixit associatiu de la Roca del Vallès, informació
envers la modificació de l’actual Ordenança reguladora de les subvencions i en
el mateix sentit es va procedir a penjar la noticia al web municipal.
Atès que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions
Locals en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
de règim local; en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 60 i següents del ROAS; en l’article 60.1 del ROAS s’estableix que la
modificació de les ordenances s’efectua de conformitat amb el que disposa
l’article 162.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, avui article
178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les
Ordenances locals, atorgant al Ple facultat per a la seva aprovació inicial i
establint- se un període d’informació pública i audiència als interessats per un
termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i
en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i el 63 del ROAS
Vist l’informe Tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació de
data 18 de gener de 2019.
Vist l’informe de Secretaria de data 21 de gener de 2019.

32
Signatura 1 de 2
Carles Fernández Pérez

Signatura 2 de 2
30/04/2019

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

30/04/2019

SECRETARI

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

867cb2dfeaae4246b11bffb78eb80a03001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 01/02/2019
Estat d'elaboració: Original

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

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació total de l’Ordenança General
Reguladora de les Subvencions Municipals.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), en un dels mitjans de comunicació escrita
diària, a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats,
l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada
definitivament i el text de l’Ordenança es publicarà íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província.
QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al
desplegament i execució dels presents acords.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.6, passaríem al punt B.6, que és l’aprovació de la modificació
de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions. El regidor Xavier
del Villar, regidor de Participació Ciutadana.
Sr. del Villar.- Gràcies, alcalde. Bé, faré una petita introducció, intentaré també ser
breu, com abans.
Atès que a l’ajuntament tenim la voluntat de continuar fomentant la vida associativa i
difondre les activitats representatives en diferents àmbits de la vida associativa del
poble a nivell cultural, social, esportiu, etcètera, considerem adient col·laborar amb ells
i tenir una ordenança general de subvencions adequada a les necessitats i als temps
que corren.
En aquest sentit, ja vam començar a fer algunes modificacions durant l’any passat,
modificacions puntuals, però creiem que era bo fer una revisió general d’aquesta
ordenança per tal d’adaptar-la, sobretot a nivell normatiu, perquè també la normativa
des del 2016, em sembla que es va aprovar aquesta, fins a dia d’avui, també ha anat
canviant, i adaptar-la a aquestes necessitats.
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També hem anat parlant amb les entitats d’algunes coses que en el seu dia es van
canviar i que no han acabat de funcionar, i llavors, doncs, ha sigut una miqueta
adaptació d’aquesta ordenança.
No em posaré a parlar de les lleis que s’han actualitzat, però bàsicament ha sigut una
actualització per poder seguir donant aquest suport a les entitats de la millor manera
possible, i que elles també se sentin còmodes amb aquest reglament.
Les entitats s’ho han mirat, s’ho han pogut mirar, ho han tingut a les seves mans. Com
sempre, hi ha hagut algunes que han col·laborat i han fet alguna aportació, i algunes
altres que no, però en definitiva, és un reglament que també és de tots, i poca cosa
més.
Sr. alcalde.- Gràcies, senyor del Villar. Alguna qüestió? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per unanimitat
D)Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la
pressupostària número 2018/11

Resolució

d'Alcaldia

de

la

modificació

Sr. alcalde.- Acaba aquí l’apartat de dictàmens, propostes i mocions resolutòries, i
entrem en l’apartat de control de gestió.
El primer punt és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de modificació
pressupostària número 2018/11. Aquesta consisteix en un traspàs de diferents
partides d’atenció protocol·làries, responsabilitat patrimonial, fons de contingència,
despeses de comissions bancàries i subvencions a projectes d’igualtat, que es
destinaven a manteniment d’edificis i altres construccions, i al subministrament
d’aigua, per un import de 63.725,71 euros.
Alguna qüestió?
C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2018/12.
Sr. alcalde.- El punt C-2, que fa referència també a una modificació pressupostària, la
2018/2012, que en aquest cas les partides que s’agafen són del fons de contingència
de l’Àrea de despesa programa II, i fons de contingència increment de capítol 1, per un
import de 86.000 €, i que es destinen al pla de pensions de personal de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès.
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El compromís del pagament del pla de pensions, donat que en el pressupost de l’any
passat no vam poder incorporar en capítol 1, per, en l’aprovació del pressupost, no
generar un increment de capítol 1 per sobre del que estava autoritzat, i donat que
aquest final d’any la despesa realitzada en capítol 1 no ha superat aquesta situació,
vam poder incorporar el pagament del pla de pensions que ja teníem reservat en fons
de contingències.
Alguna qüestió?

C-3 Dació de compte de l’Informe d’Intervenció 2019/003 de l’aprovació de
l’avançament de la subvenció de 875,00 euros, per alumne, equivalent al curs
2017-2018.
Sr. alcalde.- Passem al punt C-3, que és la dació de compte d’un informe
d’Intervenció per a l’aprovació de l’avançament de la subvenció de 875 euros/alumne,
equivalent al curs 2017/2018. Ens hem trobat que l’aportació que en el seu moment
havia de fer la Generalitat a les escoles bressol, de 1.800, i que va deixar de fer, a la
que després es va comprometre la Diputació, en aquests moments Diputació, no
sabem el motiu, no està..., no ha pres encara aquests acords, i això està posant en
una situació de problemàtica. Fins ara sempre esperàvem a tenir la confirmació per
part de Diputació de Barcelona per fer el pagament, però això està posant en perill el
funcionament de les escoles bressol, i es va decidir tirar endavant amb el pagament. Hi
va haver un informe preceptiu d’Intervenció, un informe negatiu, perquè no tenim la
confirmació. Aquest informe negatiu va tenir un contra informe tècnic i, llavors, per
part de l’Alcaldia es va decidir fer front a aquest pagament per no posar en risc la
continuïtat d’aquest servei. Però quan hi ha un informe d’aquest nivell, negatiu, per
part de la Intervenció, és obligatori donar compte en el primer ple que tingui lloc
després d’aquesta situació, i el que fem és el que fem avui.
Alguna qüestió?
Sr. Gil.- Jo sí. Encara que hem fet les gestions pertinents, la Diputació de Barcelona
teníem previst que en aquest plenari del mes de gener aprovessin aquesta partida. La
direcció política de la Diputació de Barcelona ha cregut que, en converses amb la
conselleria, intentaven que d’això se’n fes càrrec la conselleria, per tant, no s’ha passat
a aprovació ara, al gener. El que sembla és que com que la conselleria, de moment, en
no haver aprovat els pressupostos del govern, no pot fer front a aquesta despesa, en
breu, en el proper plenari, la Diputació té la intenció de dur a terme aquesta aprovació
i que, per tant, ja passi a ser una realitat aquest compromís que verbalment la
Diputació de Barcelona tenia, no només amb nosaltres sinó amb tots els ajuntaments.
De fet, una de les modificacions que es va fer en el pressupost precisament és això, és
desvincular l’arribada d’aquesta subvenció per tal que sí, com que nosaltres tenim els
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diners nosaltres farem l’aportació a les escoles bressols municipals, i per tant, quan
arribin les subvencions, que sempre arriben tard, malauradament, doncs serà un
ingrés i, per tant, no haurem d’esperar que el concessionari rebi tan tard els diners i
els posem des de fa anys en una situació delicadíssima, a partir de mitjans de l’any.
Gràcies.
Sr. alcalde.- Tinguem en compte que en aquests moments es devia el 17/18, i també
encara es deu el 18/19. Per tant, la situació és força crítica.

C-4 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat –
Període 2018-4T
Sr. alcalde.-Passaríem al punt C-4, que és l’informe del període mig de pagament i
morositat del quart trimestre de l’any 2018.
En aquests moments, la situació és que, pel que fa al període mig de pagament, el que
fa referència entre l’aprovació de la factura i el pagament, estem en 5,77 dies. I el que
seria entre l’entrada de la factura i el pagament, a 31,55 dies.
Vam tenir en tot l’exercici un trimestre en el que no vam complir, ja ho vam esmentar,
va ser al tercer trimestre, en el que el període de morositat se’ns va disparar a 92,84.
Ja vam fer referència a què teníem unes factures de subministraments que van ser les
que van provocar això, però en el moment en què això s’ha posat al dia, estem en un
període de pagament, des de l’aprovació de factures, en cinc dies, i des de l’entrada de
factura, de 31,55 dies, per tant, totalment dins dels paràmetres que preveu la llei.
C-5 Resolucions d’Alcaldia
Sr. alcalde.- Llavors, el punt C-5 seria el de resolucions d’Alcaldia. Si hi ha alguna
qüestió que vulguin comentar?

C-6 Informacions d’Alcaldia
Sr. alcalde.- En informacions d’Alcaldia sí que volia esmentar, tenir un agraïment
especial a totes les persones que durant aquest Nadal han estat treballant per tirar
endavant una festa que és possiblement de les festes més importants que tenim al
nostre municipi, que treu més gent al carrer i que fa més il·lusió, que és la festa de
Reis. Hi ha hagut en els tres nuclis del municipi un treball de voluntariat molt lloable i
molt important, que és d’agrair, tant a les entitats i a les persones que tant a Santa
Agnès com a la Torreta com a la Roca han fet possible el desenvolupament de la festa
de Reis.
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Després, també recordar que fa una setmana, la setmana passada no, l’anterior, hi va
haver la festa major d’hivern de Santa Agnès, on a part de l’obra de teatre i el castell
de foc, també hi va haver una activitat organitzada pels avis i també la parròquia, com
sempre, manté el seu nivell d’implicació.
Comentar que properament tindrem, aquest mes de febrer, Sant Antoni, la celebració
de Sant Antoni, el 17 de febrer, i que també en tot cas comentar, a nivell de festes
crec que ja estaria bàsicament, que després hi haurà el tema de Carnestoltes, que
aquest any va una mica tard perquè Setmana Santa, el calendari lunar fa que hi ha
anys que fa que sigui a primers de febrer, i d’altres que pràcticament sigui a primers
de març. Aquest és un trimestre molt llarg, també a nivell escolar, i el tercer trimestre
serà ben cortet. Per tant, aquestes serien les informacions d’Alcaldia, i sobretot
reforçarà l’agraïment a aquest grup de voluntaris, i sobretot que tant a la Roca com a
Santa Agnès, que després porten els regals a les cases, acompanyen els Reis amb els
regals a les cases perquè sigui més fàcil la feina que fan els Reis.

C-7 Precs i preguntes
Sr. alcalde.- Passem a l’apartat de precs i preguntes. Alguna qüestió? Senyor Ros?
Sr. Ros.- Sí, un parell de preguntes.
En els darrers mesos, potser els darrers dos mesos, si no tres, s’ha produït un
reguitzell de robatoris molt continuat, que ha generat una gran alarma social, fins i tot
la ciutadania s’ha organitzat en grups de WhatsApp i gairebé patrulles ciutadanes, cosa
que no és gaire desitjable pels perills que això comporta.
Un parell de preguntes: sabem que hi ha convocades unes places de Policia des de fa
uns tres mesos, i no sabem per què no s’han proveït, quan el termini està exhaurit ja
fa temps; i l’altra pregunta és si s’ha reunit durant aquest termini la junta de seguretat
local.
I en un altre àmbit, referit al meu barri, el barri Pont Reixac, del qual sabrà que encara
existeix l’associació de veïns, que encara soc president, des que es va asfaltar el barri
Pont Reixac, la neteja viària es feia tots els dimecres, regularment els dimecres, en les
pitjors èpoques de la crisi, els operaris d’URBASER passaven els dimecres.
En aquest període de Nadal han estat un mes i mig sense passar, just quan la caiguda
de la fulla, perquè no s’ha podat, de fer, encara no s’ha podat, i hem passat aquest
mes i mig de Nadal, cap d’any i Reis, amb els carrers fets una veritable pena. Ens pot
donar alguna explicació?
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Sr. alcalde.- Bé, pel que fa al tema, en tot cas al tema de robatoris, després li
passaré la paraula també al regidor de Seguretat Ciutadana.
Quant al tema de robatoris, hi ha dues qüestions. Una: anem seguint i estem en
aquests moments realitzant unes accions per part de la Policia de reforç, a partir de
l’anàlisi de la situació, d’on està passant, en quins horaris. Per tota aquesta situació
s’està desenvolupant un dispositiu especial. Això, la primera qüestió, perquè aquesta
preocupació hi és. S’han realitzat dues reunions, una al nucli de la Roca centre i una
altra a Santa Agnès, per informar els veïns, en col·laboració amb Mossos d’Esquadra.
Hi ha una relació fluida amb la direcció de Mossos d’Esquadra de la comarca. No s’ha
convocat una junta de seguretat, però hi ha una relació molt fluida amb Mossos. Tant
és així que han col·laborat en aquestes reunions veïnals.
Ens preocupa molt el tema d’aquestes idees que en alguns llocs s’han desenvolupat, de
patrulles ciutadanes, pel risc que comporta per als propis veïns que les fan. En
aquestes reunions la recomanació que s’ha fet és que, davant de qualsevol fet, el que
s’ha de fer és trucar, bé el 112, bé la Policia local, aquest és el missatge clar, mesures
d’autoprotecció, mesures de... A nivell personal el que s’ha de fer són mesures
d’autoprotecció, i davant de qualsevol dubte, trucar, i davant d’un fet, denunciar. I a
nivell de Policia local s’han fet unes accions de reforç en aquells llocs i en aquells
moments on s’estan produint aquests robatoris i tota aquesta problemàtica. Per tant,
és això.
Pel que fa al tema dels agents, ara el regidor li respondrà. I al tema de la neteja viària,
també el regidor li respondrà.
Sr. Gil.- Gràcies, alcalde. El tema de patrulles ciutadanes, per sort no s’estan produint.
O sigui, el patrullatge ciutadà no s’està produint, d’acord? Una altra cosa és que la
gent, i com és totalment normal, en alguns indrets on s’ha focalitzat l’entrada en
habitatges, a part de tot han sigut zones aquí, a la Roca, que toquen a bosc, zones on
aquesta gent entrava a robar als habitatges i tornava cap al bosc. De fet, la Policia
local, en col·laboració amb la ciutadania que ha vist algunes coses, doncs, ha recuperat
bastant material sostret darrerament. Per tant, són coses que s’han anat trobant en
aquests darrers dies. Per tant, la gent també està fent una tasca que és molt
important, que és veure alguna cosa sospitosa i avisar la Policia. La Policia local ha
reforçat les seves hores i els seus torns de feina, amb una predisposició total per part
dels agents i en bolcar-se.
Si hi ha alguna cosa que hauríem de seguir reclamant a la ciutadania és que malgrat
ells creguin que no serveix de res, és importantíssim que passin a denunciar qualsevol
intent de robatori o qualsevol robatori per les dependències de la Policia local, o bé per
la comissaria de Mossos d’Esquadra. Avui mateix jo parlava amb un veí al qual li van
entrar a robar al seu habitatge estant ells dintre, i que no ha vingut a presentar
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denúncia, no? Sí que és veritat que els agents que estaven en aquell moment li van
demanar que no fes la denúncia aquella mateixa tarda perquè venir a denunciar volia
dir que ells havien d’estar aquí, a la comissaria, i no podien estar patrullant quan hi
havia un dispositiu especial. Aquesta persona ho va entendre perfectament, va dir que
passaria en un altre moment, i això és una reclamació que li fem a la gent: que també
entenguin que hi ha moments determinats en què la Policia ha d’estar en el carrer.
També poden haver vist que a les entrades i sortides de les escoles aquests darrers
dies la Policia no hi és sempre, i és perquè aquests horaris també han sigut horaris
d’entrada a robatoris a cases, i suposem que teníem controlada la gent i sabien que
cada mig dia o cada tarda van a buscar els infants a les escoles i, per tant, s’ha fet
aquesta petició, diguem-ne, també a les escoles, perquè en fossin conscients.
La junta de seguretat local no l’hem convocada. Hem estat parlant amb el cap de l’ABP
i amb l’intendent, el cap, en diverses ocasions, tant amb un com amb l’altre. La
predisposició de Mossos d’Esquadra en fer aquestes xerrades, en aquest cas són de
prevenció i de seguretat, diguem-ne, perquè la gent sigui conscient del què. Algunes
de les expectatives que té la gent és que se’ls expliqui algunes coses. Com podem
entendre, la gent té necessitat de saber-ho, però la Policia no pot donar certes
informacions perquè estaríem facilitant la feina a possibles persones. I, torno a dir,
l’importantíssim que tot es denunciï és perquè els operatius especials que munta
Mossos d’Esquadra són en base a denúncies reals, no en base a una situació que és
totalment comprensible i que tots patim, que és pensar que t’han pogut entrar a casa
si has estat fora de casa, però el que necessitem són totes les denúncies perquè el cos
de Mossos d’Esquadra, aquests operatius especials que programa, els programa en
base al nombre d’afectacions en un municipi. I a dia d’avui hi ha altres municipis de la
comarca que han tingut moltíssims més nombre de robatoris i, per tant, Mossos
d’Esquadra està centrant els seus agents en aquestes situacions.
Per això demanem a tothom que qualsevol persona que els comenti que no val la pena
o que no cal perquè no m’han arribat a entrar, doncs, és important per tenir tot el
coneixement del que hagi pogut passar.
El tema de la neteja viària, si bé és cert que hi ha hagut un problema amb el tall de les
branques, també hem d’entendre, i això, amb el nou contracte de jardineria que
comença en vigor la setmana vinent, incrementem més personal i intentarem que hi
hagi feines que... Fins a dia d’avui aquests talls els feien gent que teníem de la
fundació privada Vallès Oriental, que antigament ells podien fer-se càrrec de tallar
aquestes branques, aquestes branques cada vegada són més grosses i són més difícils
de tallar per aquest personal. Aquí haurem de començar a compensar també algunes
d’aquestes feines que tocarien als membres de la fundació privada Vallès Oriental, i
nosaltres haurem de poder, diguem-ne, que ells facin una tipologia de feina que els
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sigui més senzilla, i l’empresa, amb el personal que ara afegirem, puguem fer un tipus
d’altra.
Malauradament, els darrers anys, cada vegada costa més tallar aquests arbres, perquè
els arbres que eren petitets ja no són petitets, les branques que abans sortien d’una
mida ara ja són molt més grosses, i els repeteixo que això ho mirarem.
El tema de la neteja viària? Doncs, depèn. No podem dir que ningú estigui content,
perquè ningú està content amb la neteja viària, i sempre ho diem: hi havia una
màquina, havia d’haver sortit una màquina, i un dia es va treure. I escombrant aquest
municipi no s’arriba enlloc. I cada vegada, quan els arbres són més grossos, també
tenen més fulles, i quan cauen, de fulles n’hi ha més. Però és un altre dels temes que
estem treballant, que estem fent els estudis pertinents per saber econòmicament com
podrem resoldre aquesta licitació, perquè això és una necessitat imperiosa del
municipi.
I havia deixat el tema dels agents. Amb el Comitè Unitari de Treballadors s’està
negociant l’OPO, l’Oferta Pública d’Ocupació, d’on nosaltres traurem les tres places
d’agents que es volen convocar. Hi ha una possibilitat, que és treure la plaça de
l’inspector i dos agents, o tres agents. En aquest sentit, actualment ja no hi ha
discussió i es farà amb la dels tres agents. I em sembla que ho he respost tot.
Sr. alcalde.- Hi ha alguna qüestió més, senyor Ros?
Sr. Ros.- Bé, no estic massa satisfet amb les respostes. Primera, de tot el que han dit,
en resum, no s’ha reunit la junta de seguretat local, això sí que ho he entès.
Les places de Policia, que ja s’han convocat, que hi ha un resultat, que hi ha personal
apte, d’això no ens ha contestat. Per què aquest personal no està incorporat a la
Policia local?
I sobre la neteja viària, estar un mes i mig sense passar ningú per un barri sencer, ple
de fulles, ple de fulles que, al principi, jo recordo convidats que van venir el dia de
Nadal, que deien: “Home, són fulles, no és brutícia.” El dia de cap d’any em venien
veïns amb les fulles trinxades i deien: “Ja és brutícia, és que és impossible estar així.”
Jo he tingut una persona, la meva mare, concretament, amb cadira de rodes, i no hem
pogut sortir cap dia, hem hagut d’agafar el cotxe i marxar perquè no es podia transitar
pel carrer. O sigui, no sé si així ha passat, però la situació era absolutament
lamentable.
I amb màquina, sense màquina, en els pitjors moments, sempre hi ha hagut capacitat
d’arribar a aquest municipi tan extens, i hem estat molt anys, portem molts anys
sense màquina.
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Sr. Gil.- D’acord. Que vostè no es quedi satisfet amb la resposta... Jo l’intentaré tornar
a explicar.
La percepció –que jo no dic que sigui cert– que s’hagi passat un mes sense..., un mes i
mig, perdó, doncs, miri, farem les pertinents comprovacions amb els representants.
Entenc que, jo vull entendre que vostè, si realment es trobava en aquesta situació,
doncs, ens ho podia haver comunicat també, amb la situació que vostè em comenta,
eh?, del tema d’una cadira de rodes.
Jo sí que em passo, per sort o per desgràcia em bellugo molt, i he passat per allà. He
vist fulles i he vist branques, i fins i tot, ja els dic, amb la voluntat aquesta de poder
resoldre el tema, com parlem. Haurem de mirar com ho gestionem.
Una altra cosa, i els dic sincerament i amb el nou contracte de jardineria, que ens hem
plantejat molt seriosament, és si val la pena fer aquestes tales tan bèsties que s’han
portat a terme durant tants anys. Suposo que mentre no siguem capaços de fer un
nou contracte de neteja viària i que sí que tingui una màquina i que sí que puguis
netejar aquestes situacions, no sé si s’hauran de seguir fent aquest tales tan bèsties,
perquè és que el problema que generem és que hi ha un moment en què necessitem
ombres i no tenim ombres, perquè hem mutilat els arbres, perquè el que s’ha estat
fent durant força anys és una mutilació d’aquests arbres, i mirarem com es podria
gestionar.
I ja li dic, en aquests espais no és una manca de voluntat, sinó que moltes vegades
aquesta feina no se li podia demanar a l’operador perquè ja no arribaven a fer la feina
a la qual estan obligats. En aquest cas, ja els dic, la voluntat és canviar zones que
l’operador ens haurà de fer, per intentar que les facin els membres de la fundació
privada, i que aquesta gent, que tenen més experiència, o fins i tot més material,
perquè poden utilitzar algun tipus d’eines diferents, ens ho puguin fer ells.
El tema de les places. Les places estan... Ja els dic, el que hi havia era una borsa, i la
borsa es va utilitzar també, d’acord? I aquí ara nosaltres hem de tornar a fer una
necessitat de treure unes places. I evidentment, es faran diferents... Les places que es
trauran seran amb la voluntat que puguin anar directament a l’escola de Policia, si així
fos possible, i que fos gent que ja passés directament a l’escola de Policia, i en alguns
altres casos el que sí que es modificarà, perquè ens hi hem trobat darrerament i des
de fa molts anys, que ens marxen els agents, molts agents ens marxen estant
directament a l’escola de Policia, quan ja estan formats. La voluntat és posar-los un
any de pràctiques, just després de l’escola de Policia, per tal que això ens serveixi per
assegurar que aquesta gent, com a mínim estarà un any en el seu municipi, al
municipi que els ha format i els ha tingut.

41
Signatura 1 de 2
Carles Fernández Pérez

Signatura 2 de 2
30/04/2019

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

30/04/2019

SECRETARI

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

867cb2dfeaae4246b11bffb78eb80a03001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 01/02/2019
Estat d'elaboració: Original

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

Ja miraré el que vostè comenta. Jo no entenc que estiguem parlant del mateix, però
ho mirarem. I sí, li torno a repetir, que li ha quedat clar, però no és perquè no hi hagi
una voluntat sinó perquè a dia d’avui, quan hem parlat en diferents trucades i alguna
reunió amb els caps de policia de la comarca, ens diuen que ara mateix el que
necessitem és això que li he comentat. Probablement podem insistir en fer-ne alguna
reunió d’aquest tipus, però a dia d’avui, i amb la necessitat de concentrar-se en
aquesta exagerada onada de robatoris a la comarca... Bé, és al país, perquè estan
robant a tot el país i, per tant, la necessitat dels efectius i de tenir les forces enfocades
a això, doncs, ells han cregut –tant en converses amb mi com amb el cap de Policia–
que si hem de fer alguna reunió l’hem de deixar per a més endavant.
Sr. alcalde.- Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Senyor Álvarez?
Sr. Álvarez.- Si, bé, no és cap pregunta, sinó que més aviat és un prec, o una opinió,
per tant, no espero resposta, eh?
És que en diferents moments, amb la resposta del senyor Gil, ha comentat que el
problema de la brutícia, o parlant de la brutícia dels carrers, que el problema és la
màquina, que no tenim màquina perquè un dia es va decidir que no tindríem màquina,
etcètera. Només comentar que el contracte, si no recordo malament, està caducat des
de fa tres anys, que estem en pròrroga. La pròrroga ha vingut a aquest ple perquè
l’han portat vostès en dues o tres ocasions, no recordo exactament quantes.
Vostès poden, en aquest moment, adquirir una màquina, de fet, ja fa tres anys que es
podia haver comprat una màquina, o bé directament, pel pressupost municipal, o bé
parlant amb aquesta empresa que està fent la pròrroga forçosa, per tant, sí que és un
problema de voluntat. Vostès no tenen voluntat, el problema és, està clar, no hi ha
voluntat, i com a mostra, un botó. Aquest any no han aprovat cap proposta d’inversió,
i hi ha diners per invertir. Doncs, una inversió que podia haver fet l’ajuntament aquest
any és l’adquisició d’una màquina. Ja no parlo de l’any passat, de l’altre o de fa tres
anys, parlo d’aquest any, eh? O sigui, això és una excusa de mal pagador, en un
moment en què la situació econòmica de l’ajuntament no era la que és actualment, no
és la que era fa tres anys, en la que nosaltres vam venir aquí i vam explicar que els
números demostraven que es podia fer d’una altra manera, i vostès no han tingut cap
voluntat de canviar això. És una excusa que no tinguem màquina.
I a més a més, amb aquest contracte que estem prorrogant cada any, estem perdent
diners. El municipi, el poble de la Roca, els veïns, paguem per un servei que no tenim,
per un mal servei. Només era un prec i un comentari.
Sr. Gil.- Gràcies. Com que no esperava resposta, no li responc, però jo també faré un
comentari. Ho hem parlat en diferents ocasions. És cert que, com vostè comenta, es
podria haver comprat una màquina. El problema de la compra d’una màquina, i els
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manteniments i el que sigui, és que nosaltres no som els qui després la fem servir
directament, sinó que hi ha un operador per fer-la servir i no és senzill, com es
convenia, com es fa i com es troba quan estàs aprofitant un contracte que és vell i que
està mal dimensionat. Els números que vostè va demostrar, nosaltres li vam comentar
també que no eren correctes. Podem estar equivocats nosaltres, i segur que és així,
però els tècnics municipals, que són els qui ho han dit, tenen uns coneixements, han
fet aquestes afirmacions i, per tant, això es va fer així.
El problema bàsic és: per destruir una cosa es triga un minut, la prova vostès la tenen
amb el 155. El Govern d’Espanya carregant-se coses amb el 155 eren uns fletxes:
pam, pam, pam. Ara, refer el que allò va suposar, ara encara no s’ha aconseguit fer.
Doncs, estem en la mateixa situació. Es va fer una presentació al 2011, si no recordo
malament, d’una màquina, d’una situació del fet de dir “nosaltres presentem aquest
nou servei”, amb una situació que ja era molt delicada i que en tot cas ja se sabia, o
que algú estava pensant que realment la màquina no arribaria a estar al carrer, i al
setembre, si no recordo malament, o octubre d’aquell mateix any, la màquina no va
arribar a sortir al carrer.
Una empresa que la tens amb una pròrroga, dir-li que posi una màquina quan no en
té, és inviable, perquè els números no sortiran de cap de les maneres, i per tant,
potser el millor favor que se li va poder fer a aquella empresa va ser això, retirar-li la
màquina, que és el que més els costava, tant en manteniments com amb la situació
que, si no recordo malament, no era una màquina nova. Tenir tot el que això suposa
per fer un contracte dels més importants, o un dels importants, diguem-ne, de
l’ajuntament, doncs, no és senzill. I probablement no en sabem més i no volem. Ara,
voluntat? Sí. I quan surti amb uns estudis que ens hagin fet els tècnics, doncs..., que
potser serà la primera vegada que els tècnics municipals facin aquests estudis i treguin
aquestes xifres, doncs, la voluntat és tenir una màquina gran i tornar a recuperar la
neteja dels carrers, com no s’hauria d’haver deixat de tenir mai. Gràcies.
Sr. alcalde.- Moltes gràcies.
Sr. Ros.- He trobat la plaça que estic preguntant, que no m’han contestat. És una
plaça que es convoca, una plaça d’agent de la Policia local, pel sistema concurs
d’oposició de funcionari interí. Termini de la presentació de sol·licituds, el 31 de juliol;
data de la prova, el 4 del 10. I aquí és la pàgina de la Diputació, la convocatòria, que
és del 9 de juliol; ampliació del termini al 18 de juliol; el 23 de juliol ampliació de
termini; 4 de setembre, llista d’admesos i exclosos; 5 de setembre, definitiva
d’admesos, exclosos i tribunal; i el 7 de novembre, resolució de la convocatòria, amb
tres agents que resulten aptes. I no s’ha...
Sr. Gil.- Ara hauré de mirar... Suposo que és una que els vam explicar, de la
cobertura d’una baixa, i que, per tant, cobríem aquella baixa i es creava...
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Sr. Ros.- No està incorporat aquest agent, que sàpiga.
Sr. Gil.- Si era la cobertura d’un agent que estava de baixa, aquest agent es va
reincorporar. I el que havíem creat era una borsa i, si no recordo malament, fins i tot
amb una possible... Ara li estic parlant de memòria, eh? Ho mirarem. A més, això ho
hem treballat molt amb els serveis tècnics i jurídics de la casa, perquè, a més, li
podríem dir la de vegades que ens estem reunint pels temes de Policia amb el secretari
i amb l’interventor, sobretot amb el senyor secretari.
I si no recordo malament, en una de les peticions, les dues persones que estaven en
borsa ja estaven treballant en altres municipis, el que passa és que perquè nosaltres
els puguem agafar com a borsa, ha de sortir una vacant, que ja li dic, en aquest cas
nosaltres el que pretenem és treure tres places i no ocupar-les interinament, com s’ha
fet sempre. Evidentment, quan surtin aquestes places, els interins que hi ha a la Roca
del Vallés s’han de presentar obligatòriament, però es pot presentar qualsevol. I la
voluntat és, en el termini mínim possible, enviar-los a l’escola de Policia per tal de fer
això que els comentava.
Sr. alcalde.- Gràcies. Alguna pregunta més per part d’algú? Doncs, si no, són les 9 i
16 minuts, donaríem per acabat el ple ordinari, i en aquests moments, com sempre, si
alguna persona del públic assistent vol fer alguna pregunta, doncs, és el moment.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21
hores i 17 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Carles Fernández Pérez

Antoni Peralta Garcerá
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