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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 28 DE 
MARÇ DE 2019 NÚM. 02/2019

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 20.01 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 31 de 
gener de 2019.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Aprovació de modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni de treballadors
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Àrea de Serveis Econòmics

B.2- Aprovació dels resultats del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’ORGT-
DIBA any 2018, referent a tributs i multes.

B.3- Aprovació de la liquidació 2018 – Concessió subministrament d’aigua potable - SOREA

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.4-Aprovació de l’avanç de modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbanística 
Municipal relativa a l’àmbit de Can Massaguer

B.5- Aprovació de les obres de l’expedient 2018/550, promogudes per la Generalitat de 
Catalunya, departament d’ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o 
utilitat municipal.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.6- Aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel Síndic de 
Greuges.

Àrea de seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.7- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenbilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
la Roca de Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019.

C)Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/01.

C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia 2019/240, mitjançant la qual s’aproven 
els increments retributius del Reial decret llei 24/2018

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/453, diferència increment 
retributiu CD, RDL 24/2018

C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-7 Informacions d’Alcaldia

C-8  Precs i preguntes
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Sr. Alcalde.- Són les 20 hores. Donem inici a la sessió plenària ordinària. Com 
sempre, en qualsevol plenari fem un minut de silenci en memòria de les víctimes de 
qualsevol tipus de violència que s’hagin produït. Per tant, pregaríem a tothom que fem 
aquest minut de silenci.

(El ple fa un minut de silenci.)

B) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 31 
de gener de 2019.

Sr. Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia estaria dintre dels assumptes de tràmit, 
que és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de 31 de gener de 
2019. Alguna qüestió?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per unanimitat.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Aprovació de modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni de 
treballadors

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

1.- En data 5 de desembre de 2018 es van reunir els regidors Sra. Caterina 
Palma Rovira i Sr. Albert Gil Gutiérrez en representació de la Corporació 
Municipal, i membres del Comitè Unitari dels Treballadors, en representació del 
conjunt dels mateixos. 

2.- En el si de la reunió esmentada al punt anterior es va arribar a acords entre 
la Corporació i el Comitè Unitari de Treballadors, els quals es transcriuen a 
continuació:

“Primer.- Que el present acord inclou a la totalitat del personal 
funcionari i laboral de l’ajuntament de la Roca del Vallès, incloent de 
manera explícita al personal del Centre Esportiu Municipal (CEM).
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Segon.- Aquest acord modifica l’article 23 del Pacte de Funcionaris i del 
Conveni dels Treballadors, que passarà a tenir el redactat següent:
“ART.23.- PERMISOS PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA
Els treballadors i treballadores que, amb motiu de la seva activitat 
professional a l’ajuntament de la Roca del Vallès, hagin d’assistir a un 
judici en exercici de les seves funcions fora del seu horari de treball 
tindran dret a percebre un únic import diari de 110€, amb independència 
del nombre de judicis o actuacions davant del jutjat que puguin fer en 
aquell mateix dia. Aquest import ja inclou la compensació econòmica per 
quilometratge que pogués correspondre i, per tant, no es podrà sol·licitar 
la compensació per quilometratge i/o desplaçament a banda.
Si els treballadors o treballadores citats al jutjat treballen, totalment o 
parcial, dintre de les 8 hores immediatament anteriors o immediatament 
posteriors a l’hora de la citació podran escollir entre percebre l’import de 
110€ per assistència a judicis o quedar exempts d’aquella jornada de 
treball, la qual es computarà com a jornada efectivament treballada. 
En el cas que els treballadors o treballadores citats tinguin dret a 
demanar l’exempció de la jornada de treball, i que la citació no hagi 
arribat directament a l’ajuntament, aquests hauran de sol·licitar 
l’exempció amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte de l’inici de la 
jornada de treball. 
En el cas de tractar-se d’una citació a un judici ràpid i que aquesta no 
hagi arribat directament a l’ajuntament, atès que la naturalesa de la 
seva instrucció no permet disposar de gaire marge de temps, la 
sol·licitud de l’exempció es farà amb la màxima antelació possible, 
havent-se de justificar la data i hora de la recepció de la citació.
En el cas que la citació hagi arribat directament a l’ajuntament i existeixi 
una situació en la qual un treballador o una treballadora pugui demanar 
l’exempció de la jornada de treball, el propi ajuntament li farà la consulta 
al treballador o treballadora afectat sobre quina modalitat vol escollir 
amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte de l’inici de la jornada de 
treball, si es tracta d’un judici ordinari, i amb màxima antelació possible 
si es tracta d’un judici ràpid.”
Tercer.- Es defineix com a dia d’especial festivitat cadascun d’aquells 8 
dies festius acordats en aquest apartat entre la Corporació i el Comitè 
Unitari dels Treballadors. 
Els treballadors i treballadores que tinguin assignat en compliment del 
seu horari el fet de treballar, fins a 8 hores, en un dia d’especial festivitat 
percebran un plus de 100€. Si la jornada que hagin de treballa supera 
les 8 hores, la suma de 100€ s’incrementarà de manera proporcional a 
l’increment de temps respecte de les 8 hores mencionades. Només es 
cobrarà aquest plus quan la jornada hagi estat efectivament treballada 
en compliment de l’horari assignat.  Si, un treballador o treballadora que 
treballa en algun dia d’especial festivitat ho fa fent hores extra, no tindrà 
dret a percebre aquest plus d’especial festivitat.
Aquesta quantia de 100€ en concepte de plus per treballar en un dia 
d’especial festivitat, i el corresponent increment proporcional si es 
treballen més de 8 hores durant aquell dia, es veurà incrementat en un 
25% a partir del dia 1 de gener de 2019.
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Els dies d’especial festivitat seran els 8 dies següents:
 1 de gener
 6 de gener
 24 de juny
 11 de setembre
 6 de desembre
 8 de desembre
 25 de desembre
 26 de desembre

Quart.- En el cas que hi hagués algun tipus d’incidència en l’aplicació 
d’aquest acord, aquesta serà tractada per la Comissió de Seguiment que 
preveu l’article 6 del Conveni dels treballadors / Pacte de condicions. En el 
cas que aquesta no es pugui reunir per qualsevol raó, la incidència serà 
tractada en el marc de la Mesa de Negociació. “

3.- Atès que aquests acords comporten una modificació del Pacte de 
Funcionaris i del Conveni de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
vigents, l’efectivitat de l’aplicació dels mateixos resta condicionada al 
compliment dels tràmits establerts per la normativa vigent aplicable, entre els 
quals es troba l’aprovació de la modificació del pacte de condicions/conveni 
col·lectiu a/als l’article/s que en resulta/in afectat/s.

4.- En data 31 de gener de 2019 s’ha dictat provisió d’Alcaldia per la qual es 
disposa:

“Primer.- Incoar el procediment d’aprovació per part del Ple de la 
corporació de l’Acord de modificació del Pacte de Funcionaris i del 
Conveni de Treballadors, signat entre el govern local i el Comitè Unitari 
de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès en data 5 de 
desembre de 2018. 

Segon.- A aquests efectes, ordenar que s’emeti informe jurídic, per part 
de Secretaria de la corporació, sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a l’aprovació i formalització de l’esmentada 
modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni de Treballadors.

Tercer.- Atès que l'Acord aconseguit té repercussions econòmiques, 
ordenar l’elaboració d’informe d'Intervenció sobre l'adequació d'aquest a 
la Legislació aplicable, en concret al que es disposa en les Lleis Generals 
de Pressupostos, que marquen les limitacions respecte de l'increment 
retributiu que mai podrà ser superior a l'expressat en elles. Així mateix, 
la despesa establerta en el Pacte de Funcionaris/Conveni de Treballadors 
ha de respectar el límit pressupostari local.”
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5.- En data 31 de gener de 2019, la Secretaria Municipal ha emès informe 
jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a l’aprovació i 
formalització de l’esmentada modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni 
de Treballadors, el qual consta a l’expedient.

6.- En data 18 de febrer de 2019 l’Interventor municipal ha fiscalitzat 
favorablement aquest expedient. 

7.- Pel que fa a la competència per a aprovar la modificació del Pacte de 
funcionaris/ Conveni de treballadors, aquesta correspon a al Ple de l’ajuntament 
d’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les 
bases del règim local (LBRL), que disposa el següent: 

“2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

(...)

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

8.- D’acord amb l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals correspon a les comissions informatives la funció d'estudi, 
informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del 
Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades 
pel Ple, excepte quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents.

9.-En aplicació de l’article 38.3 del TREBEP, ens trobem davant d’uns acords 
que versen sobre matèries que es corresponen estrictament amb l’àmbit 
competencial dels òrgans de govern de les administracions públiques i que 
requereixen per la seva validesa i eficàcia l’aprovació expressa i formal per part 
de dits òrgans. Un cop produïda l’aprovació per l’òrgan competent, aquests 
acords seran directament aplicables al personal inclòs en el seu àmbit 
d’aplicació. 

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

No obstant l’anterior, no hi ha cap inconvenient legal per a acordar una 
aplicació retroactiva dels Acords, i que aquests siguin aplicables amb efectes 
des del proppassat dia 1 de gener, per a una major protecció dels 
funcionaris/àries i treballadors/es inclosos en el seu àmbit d’aplicació.

10 .- Una vegada aprovada la modificació pel Ple, aquesta ha de presentar-se 
davant l'Autoritat laboral competent, únicament als efectes del seu registre, 
dins del termini de quinze dies des de la seva signatura.
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Així mateix, en el termini màxim de vint dies des de la presentació del Conveni 
en el Registre, es disposarà per l'Autoritat laboral la seva publicació obligatòria i 
gratuïta en el Butlletí Oficial de la Província, seguint el que es disposa en 
l'article 38.6 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, 
aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

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

Primer.- Aprovar la modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni de 
Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès vigents, de conformitat amb 
l’acord signat entre el govern local i el Comitè Unitari de Treballadors en data 5 
de desembre de 2018, en els següents termes:

a) Es modifica íntegrament el contingut de l’article 23 del Pacte de Funcionaris i 
del Conveni de Treballadors, el qual queda redactat de la següent manera:

“ART.23.- PERMISOS PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA

Els treballadors i treballadores que, amb motiu de la seva activitat 
professional a l’ajuntament de la Roca del Vallès, hagin d’assistir a un 
judici en exercici de les seves funcions fora del seu horari de treball 
tindran dret a percebre un únic import diari de 110€, amb independència 
del nombre de judicis o actuacions davant del jutjat que puguin fer en 
aquell mateix dia. Aquest import ja inclou la compensació econòmica per 
quilometratge que pogués correspondre i, per tant, no es podrà sol·licitar 
la compensació per quilometratge i/o desplaçament a banda.

Si els treballadors o treballadores citats al jutjat treballen, totalment o 
parcial, dintre de les 8 hores immediatament anteriors o immediatament 
posteriors a l’hora de la citació podran escollir entre percebre l’import de 
110€ per assistència a judicis o quedar exempts d’aquella jornada de 
treball, la qual es computarà com a jornada efectivament treballada. 

En el cas que els treballadors o treballadores citats tinguin dret a 
demanar l’exempció de la jornada de treball, i que la citació no hagi 
arribat directament a l’ajuntament, aquests hauran de sol·licitar 
l’exempció amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte de l’inici de la 
jornada de treball. 

En el cas de tractar-se d’una citació a un judici ràpid i que aquesta no 
hagi arribat directament a l’ajuntament, atès que la naturalesa de la 
seva instrucció no permet disposar de gaire marge de temps, la 
sol·licitud de l’exempció es farà amb la màxima antelació possible, 
havent-se de justificar la data i hora de la recepció de la citació.

En el cas que la citació hagi arribat directament a l’ajuntament i existeixi 
una situació en la qual un treballador o una treballadora pugui demanar 
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l’exempció de la jornada de treball, el propi ajuntament li farà la consulta 
al treballador o treballadora afectat sobre quina modalitat vol escollir 
amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte de l’inici de la jornada de 
treball, si es tracta d’un judici ordinari, i amb màxima antelació possible 
si es tracta d’un judici ràpid.”

b) S’incorpora un nou apartat al final l’article 12 del Pacte de Funcionaris i del 
Conveni de Treballadors, en els següents termes:

“ART. 12.- PLUSOS/COMPLEMENTS
(...)

TREBALL EN DIES D’ESPECIAL FESTIVITAT

Es defineix com a dia d’especial festivitat cadascun d’aquells 8 dies 
festius acordats en aquest apartat entre la Corporació i el Comitè Unitari 
dels Treballadors. 

Els treballadors i treballadores que tinguin assignat en compliment del 
seu horari el fet de treballar, fins a 8 hores, en un dia d’especial festivitat 
percebran un plus de 100€. Si la jornada que hagin de treballa supera 
les 8 hores, la suma de 100€ s’incrementarà de manera proporcional a 
l’increment de temps respecte de les 8 hores mencionades. Només es 
cobrarà aquest plus quan la jornada hagi estat efectivament treballada 
en compliment de l’horari assignat.  Si, un treballador o treballadora que 
treballa en algun dia d’especial festivitat ho fa fent hores extra, no tindrà 
dret a percebre aquest plus d’especial festivitat.

Aquesta quantia de 100€ en concepte de plus per treballar en un dia 
d’especial festivitat, i el corresponent increment proporcional si es 
treballen més de 8 hores durant aquell dia, es veurà incrementat en un 
25% a partir del dia 1 de gener de 2019.

Els dies d’especial festivitat seran els 8 dies següents:

 1 de gener

 6 de gener

 24 de juny

 11 de setembre

 6 de desembre

 8 de desembre

 25 de desembre

 26 de desembre”

Segon.- Els presents acords tindran una eficàcia retroactiva, essent d’aplicació 
des del dia 1 de gener de 2019. 
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Tercer.- Es faci tramesa d’aquest acord a l'Autoritat laboral competent, als 
efectes del seu registre, dins del termini de quinze dies des de la seva adopció. 

Quart.- Notificar aquest acord al Comitè Unitari de Treballadors. 

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passaríem ara a l’apartat B de dictàmens, propostes i mocions 
resolutòries. En aquest punt hi haurà després alguns punts presentats d’urgència, ho 
vam comentar en la passada Comissió Informativa. Però, en tot cas, primer tractem 
els punts que estan en l’ordre del dia i després ja passarem a les urgències.

El primer punt, el punt B1 dintre de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics és 
l’Aprovació de modificació del Pacte de funcionaris i dels Conveni de treballadors. En 
les meses de negociació que hi ha periòdicament amb els treballadors, es va arribar a 
un acord en el sentit que feia referència a dos aspectes en els quals majoritàriament es 
veuen afectats la Policia Local, però que també afecten, poden afectar puntualment la 
resta de treballadors.

El primer d’ells és, diguem-ne, la compensació, remuneració i permisos per assistència 
jurídica, per l’assistència a judicis per funció del càrrec i que té un import de 110 
euros.

I el segon apartat és el reconeixement de dies d’especial festivitat, amb vuit dies l’any, 
que serien remunerats amb un plus de 100 euros. i que són l’1 de gener, el 6 de 
gener, el 24 de juny, l’11 de setembre, el 6 de desembre, el 8 de desembre, el 25 de 
desembre i el 26 de desembre.

Doncs el que es proposa és incorporar això, aquest acord, en el Pacte de condicions 
dels funcionaris i en el Conveni dels treballadors laborals. Alguna qüestió?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per unanimitat.

Votacions:

S’aprova per unanimitat

Àrea de Serveis Econòmics
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B.2- Aprovació dels resultats del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’ORGT-DIBA any 2018, referent a tributs i multes.

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

ATÈS la presentació, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’exercici 2018, pel que es refereix als tributs i a les multes.

ATÈS la petició, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de l’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’exercici 2018, pel que es refereix als tributs i a les multes.

CONSIDERANT l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, de data 29 de març de 2018, que forma part de la 
documentació de l’expedient administratiu del Compte de Gestió i Recaptació de 
tributs de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2017, pel que es refereix als tributs i a les multes.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès de data 20 de febrer de 2019, que forma part de la documentació de 
l’expedient administratiu del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, 
pel que es refereix als tributs i a les multes i que informa favorablement, en 
relació a l’aprovació dels resultats del Compte de Gestió i Recaptació de tributs 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 
2018, pel que es refereix als tributs i a les multes.

ATÈS el que s’estableix als articles 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local.

ATES les atribucions de l’Alcaldia-Presidència regulades a l’article 21.f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

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

PRIMER.- APROVAR el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, pel que es 
refereix als tributs, que resulten de la descàrrega de l’aplicatiu informàtic WTP de 
gestió tributària de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(C05/DOCUMENTACIÓ) i que presenta la següent evolució:
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SEGON.- APROVAR el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018, pel que es 
refereix a les multes, que resulten de la descàrrega de l’aplicatiu informàtic WTP 
de gestió tributària de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (C05/DOCUMENTACIÓ) i que presenta la següent evolució:

TERCER.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per 
no disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora 
regulada als articles 214 i 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com tampoc del temps necessari per implementar els procediments 
d’intervenció formal (que consisteix en la verificació del compliment dels 
requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els 
documents que preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni 
d’intervenció material (que consisteix en la comprovació real i efectiva de 
l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en 
les entitats del sector públic local, ni aquelles altres d’auditories financeres o de 
compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la fiscalització limitada prèvia on 
s’examina, abans que es dicti la corresponent resolució administrativa, tot acte, 
document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut 
econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat de garantir, segons el 
procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions 
aplicables en cada cas. Aquest exercici de la funció interventora no atendrà a 
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
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5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

QUART.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en tractar-se de 
l’administració delegada de la gestió cobratòria dels ingressos de dret públic, 
segons l’acord de delegació, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió 
celebrada en data 28 de desembre de 1989 i les successives adaptacions, als 
efectes escaients.

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B2, que és l’aprovació dels resultats del Compte de 
gestió i recaptació de tributs de l’organisme autònom de diputació referent a tributs i 
multes.

L’organisme de gestió de la Diputació de Barcelona és qui s’encarrega de la recaptació 
dels tributs i taxes municipals i l’any 2018 s’han aprovat uns padrons de 100.172.571 
euros, que representa un increment d’un 2,4 per cent respecte a l’any anterior, s’han 
aprovat unes liquidacions de 2.315.538, que representa un increment d’un 0,40 
respecte a l’any anterior. I ha quedat pendent en voluntària dels padrons i les 
liquidacions 523.530, que és una disminució respecte a l’any anterior d’un 15 per cent. 
I un pendent comptable d’1.767.741, que representa un 3,03 per cent d’increment 
respecte a l’any anterior.

Pel que fa a les multes, els càrrecs produïts l’any 2018 són 82.260, teníem un pendent 
comptable de 72.000 d’anys anteriors i en aquests moments queda un pendent 
comptable de 77.000 euros de finals de 2018. Ens ha incrementat en 5.000 euros el 
pendent comptable. Hi ha hagut un creixement en els càrrecs d’un 11,31 per cent.

Alguns de vostès van demanar el detall, se’ls ha facilitat. Si hi ha alguna qüestió... O 
sigui, el que es proposa és l’aprovació del Compte de gestió i recaptació de tributs de 
l’organisme autònom. Alguna qüestió?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC, 
del PSC, d’ICV-EUIA i del PP i 4 abstencions, manifestades pels regidors de CIU i de la 
regidors no adscrita.
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B.3- Aprovació de la liquidació 2018 – Concessió subministrament d’aigua 
potable – SOREA

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

ATÈS la presentació, per part de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, de les 
liquidacions trimestrals, així com de la documentació econòmica relacionada 
amb el compte del resultat econòmic de la concessió del subministrament 
d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, corresponent a l’any 2018, 
gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del 
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 
06 de març de 2001.

CONSIDERANT l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, de data 13 de març de 2019, que informa favorablement als 
aspectes econòmics, en relació a la proposta de l’aprovació de la liquidació de 
l’any 2018, de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de 
La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del 
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001.

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

PRIMER.- APROVAR la documentació econòmica relacionada amb el compte del 
resultat econòmic de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi 
de La Roca del Vallès, presentada per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, en data 
11/03/2019 - 17:08:00, amb Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès número ENTRA-2019-2513, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 06 de 
març de 2001, en relació a la proposta de l’aprovació de la liquidació de l’any 
2018, de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca 
del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte 
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, 
formalitzat en data 06 de març de 2001, amb el següent resultat econòmic:
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SEGON.- INFORMAR que la concessió del subministrament d’aigua potable al 
municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, 
derivat del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua 
potable del municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, pel que respecte a 
l’any 2018, presenta els següents indicadors econòmics:

Primer.- La gestió anual de la concessió del subministrament d’aigua 
potable al municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 
06 de març de 2001, presenta un resultat positiu d’import total de 
181.746,25 euros.
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Segon.- La situació de la concessió del subministrament d’aigua potable al 
municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-
08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de 
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 06 de 
març de 2001, presentava un dèficit a data 01 de gener de 2018, d’import 
total de 195.659,32 euros.

Tercer.- El resultat final de la concessió del subministrament d’aigua 
potable al municipi de La Roca del Vallès, gestionat per la mercantil 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 
06 de març de 2001, presenta un resultat positiu d’import total de 
86.088,30 euros.

TERCER.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per 
no disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora 
regulada als articles 214 i 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com tampoc del temps necessari per implementar els procediments 
d’intervenció formal (que consisteix en la verificació del compliment dels 
requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els 
documents que preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni 
d’intervenció material (que consisteix en la comprovació real i efectiva de 
l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en 
les entitats del sector públic local, ni aquelles altres d’auditories financeres o de 
compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la fiscalització limitada prèvia on 
s’examina, abans que es dicti la corresponent resolució administrativa, tot acte, 
document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut 
econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat de garantir, segons el 
procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions 
aplicables en cada cas. Aquest exercici de la funció interventora no atendrà a 
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

QUART.- INFORMAR que la documentació administrativa aportada per la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367, en relació a la liquidació de l’any 2018, de la 
concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca del 
Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte 
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, 
formalitzat en data 06 de març de 2001, s’ha sotmet a una fiscalització limitada 
prèvia, per part de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
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no s’han observat indicadors econòmics, que puguin comportar d’un procediment 
de requeriment de documentació complementària.

CINQUÈ.- ADVERTIR no obstant això, que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
es reserva el dret a requerir a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, aquella 
documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, que facin 
necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord amb la 
normativa vigent.

SISÈ.- APROVAR que el resultat positiu, d’import total de 86.088,30 euros, de la 
gestió anual de la concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de La 
Roca del Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del 
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi, formalitzat en data 06 de març de 2001, formi part de la partida Fons de 
reposició que és a favor de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

SETÈ.- COMUNICAR als Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès que analitzin l’estat actual de la xarxa dels subministrament d’aigua 
potable del municipi, als efectes d’encomanar a la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, 
aquelles actuacions a la xarxa del subministrament d’aigua potable del municipi 
que s’hagin de considerar obres de renovació.

VUITÈ.- INFORMAR a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, que les actuacions a la xarxa 
del subministrament d’aigua potable del municipi que s’hagin de considerar obres 
de renovació que faci, a requeriment de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, seran 
finançades contra el saldo disponible existent a la partida anomenada Fons de 
reposició.

NOVÈ.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, a la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367, als efectes escaients.

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

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

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B3, que és l’aprovació de la liquidació 2018 de la 
concessió de subministrament d’aigua potable de Sorea.

En aquest exercici, hem aconseguit ja generar en l’explotació ordinària un superàvit 
després de molts anys d’anar generant dèficits i anar acumulant dèficits. En aquests 
moments s’ha generat un superàvit de 181.746,51 euros dels quals 100.000 es 
destinen a acabar de liquidar el dèficit acumulat amb Sorea i s’han generat 81.000 
euros per poder realitzar inversions.

Pel que fa als ingressos, la part més important dels ingressos prové de l’ús 
penitenciari, que són 459.000 euros, en segon lloc, l’ús industrial, que són 402.000 
euros i l’ús domèstic, que serien 278.000 euros d’ingressos. Un total d’1.177.000 euros 
respecte a unes despeses d’1.061.000 euros, de les quals 492.000 euros corresponen 
a la compra d’aigua a Aigües del Ter.

Alguna qüestió?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

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

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.4-Aprovació de l’avanç de modificació puntual del Pla general d’ordenació 
Urbanística Municipal relativa a l’àmbit de Can Massaguer

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

L’àmbit de Can Massaguer (sector SPI-3 segons PGOU de La Roca del Vallès) 
disposa de Pla parcial aprovat definitivament en data 20 d’abril de 1994, 
malgrat la seva executivitat no es va produir fins a la presentació d’un Text 
refós i consegüent publicació de l’acord en el DOGC de data 10 de juliol de 
1996. 
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Els corresponents Projecte de compensació i Projecte d’urbanització del Pla 
parcial es van aprovar definitivament en data 20 de setembre de 1996. 

Posteriorment es va tramitar el Text refós del Projecte de reparcel·lació del 
sector SPI -3 Can Massaguer, aprovat definitivament en data 10 de febrer de 
2011, per donar compliment a la sentència núm. 486 de la Secció Tercera de la 
Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, de data de 23 de juny de 2004, 
recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 796/99, que declarava la 
nul·litat del Projecte de compensació del sector SPI-3 Can Massaguer per manca 
de publicació prèvia de les normes del PGOU (aquestes van ser publicades en el 
DOCG de 26 de novembre de 2007). 

Des del moment de la redacció de la figura de planejament derivat, han 
concorregut diversos factors que han incidit en aquest àmbit urbanístic, 
especialment, diversos projectes sectorials per part d’administracions 
supramunicipals.

Davant d’aquesta circumstància, i d’altres esdevingudes durant l’execució de 
diferents obres d’urbanització, cal fer una modificació que afecti al vial executat 
fora del sector que correspon al tram de connexió del vial principal de l’àmbit, a 
la seva zona nord-oest, amb la carretera Bv-5105 a Cardedeu, als sòls externs 
a la zona sud-est que correspon al sistema viari executat per enllaçar amb 
l’actual vial 6, d’accés al sector, així com ordeni l’adequació de les zones verdes 
i els equipaments a la inundabilitat establerta per l’ACA a la zona sud-est de 
l’àmbit urbanístic, i permeti l’adequació de la vialitat executada a l’ordenació 
recollida al planejament general.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha encarregat a l’equip Tga Torres Granés la 
redacció del projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
de al Roca del Vallès amb ordenació detallada del sector SPI-3 Can Massaguer, 
el qual  ha redactat un avanç de planejament per facilitar la seva tramitació, tot 
incloent un document ambiental estratègic.

La normativa que resulta d’aplicació és la següent:
— El Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d'agost 
— El Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 

305/2006, de 18 de juliol 
— Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació 

Ambiental de Plans i Programes de Catalunya.
— La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 

simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
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econòmica.
— La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
— La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 
L’arquitecta municipal ha emès el seu informe en data 11 de març de 2019, 
favorable a l’avanç de la modificació puntual presentat, i el secretari ha emès el 
seu informe en data 18 de març de 2019

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

PRIMER.- Aprovar l’avanç de la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de la Roca del Vallès, amb ordenació detallada, de l’àmbit 
de Can Massaguer, segons el projecte redactat pel despatx d’arquitectura Tga 
Torres-  Granés, el qual incorpora el document ambiental estratègic.

SEGON.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme i a l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’avanç de la modificació puntual de planejament 
general ja esmentada, i el document ambiental estratègic que inclou, a fi que 
emetin, respectivament, informe urbanístic i territorial, i el corresponent 
document de referència ambiental.

TERCER.- Sotmetre a informació pública, durant el termini d’un mes, l’avanç de 
la modificació puntual del planejament general ja esmentada, el qual inclou el 
document ambiental estratègic, mitjançant la publicació d’aquests acords al 
tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un mitjà de comunicació 
d’informació general dels de més difusió de l’àmbit municipal de la Roca del 
Vallès. Durant aquest termini, la documentació que integra l’expedient restarà a 
disposició de qui vulgui examinar-la, tant a les dependències de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, al carrer 
Catalunya, 24, com al web municipal www.laroca.cat amb la possibilitat de 
presentar les alternatives, suggeriments o al·legacions que es considerin 
adients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem ara a l’àmbit de Territori i Sostenibilitat. I el punt B4 és 
l’aprovació de l’avanç de modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística 
municipal relativa a l’Àmbit de Can Massaguer. Senyor Garcia Lorenzana, si us plau, 
regidor d’Urbanisme.

Sr. Garcia.- Gràcies, senyor alcalde. Com a continuació del tema del conveni que vam 
signar i que es va aprovar en aquest ple el mes de setembre, si no recordo malament, 
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de l’any passat per tal de donar..., acabar ja amb tota la tramitació urbanística del Pla 
parcial de Can Massaguer, impulsem una modificació puntual del Pla general per tal 
d’ajustar el planejament a la realitat física que tenim en aquests moments en el pla 
parcial, tant pel que fa a la realització concreta de la part urbanitzada, com amb les 
afectacions que té aquest pla ara mateix respecte a la implantació del tren d’alta 
velocitat, la vialitat, que tampoc no s’ajustava al que hi havia planificat, sinó a plans 
d’administracions superiors, i això també el que ens implica és una reordenació de la 
part pendent d’urbanització, que és la part sud, que és la zona d’equipaments i la zona 
verda, que en aquests moments també s’ha de reordenar d’una manera diferent, 
sobretot perquè hem vist com s’ha disminuït molt tot el tema de la zona d’equipament, 
precisament per les afectacions que té la implantació de l’AVE, que el traçat actual no 
és el traçat que contemplava el Pla general.

S’ha encarregat a una empresa externa la redacció d’aquesta modificació puntual i com 
que és una modificació puntual que ha de passar també per un tràmit ambiental, 
aprovem no inicialment, sinó que aprovem aquest avanç, precisament perquè pugui 
anar tant a la Comissió Territorial d’Urbanisme com a l’organisme de medi ambient que 
ha de fer l’avaluació ambiental per tal que facin els seus informes, que ja estaran en el 
moment de l’aprovació inicial d’aquesta modificació puntual.

Així mateix, tampoc no està completa la documentació que enviarem ara, tot l’estudi 
economicofinancer que l’únic que hi ha és un avanç, però que s’està elaborant 
precisament perquè quan anem a aprovació inicial ja tinguem tota la documentació 
completa.

El que presentem ara a aprovació és l’aprovació d’aquest avanç de la modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbana, trametre aquesta documentació tant a la Comissió 
d’Urbanisme com a l’organisme de medi ambient per a la seva avaluació ambiental 
estratègica i també obrir un termini d’informació pública d’un termini d’un mes per tal 
que si es volen presentar al·legacions, doncs que hi hagi temps de fer-ho. Gràcies, 
senyor alcalde.

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

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per 13 vots favorables i 4 abstencions.

Votacions:

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5), d’ICV-
EUIA i del PP i 4 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU i 
de la regidora no adscrita.
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B.5- Aprovació de les obres de l’expedient 2018/550, promogudes per la 
Generalitat de Catalunya, departament d’ensenyament, com a obres 
declarades d’especial interès o utilitat municipal.

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

Vist la sol·licitud de data 7 de febrer de 2018 amb número de registre d’entrada 
1316, formulada per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 
Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per la que sol·licita llicència 
d’obres per la instal·lació d’un mòdul prefabricat a l’Institut de La Roca del 
Vallès, dins d’aquest terme municipal.

Vist que en la sol·licitud també sol·liciten que el Ple de l’Ajuntament declari 
aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat municipal, i que, d’acord amb el 
que disposa l’article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Local, RDL, 2/2004, apliqui la bonificació del 95% de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions, Obres, i estableixi l’exempció de les taxes 
acreditatives per l’atorgament de les llicències, així com ples tributs i altres que 
puguin gravar l’activitat educativa.

Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per 
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en 
que es disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa.

Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres 
educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies 
socials i culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004.

Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 4 “Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent:

“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor 

de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho 
justifiquin. Per reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en 
consideració:

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys 
qualificats urbanísticament com d’equipament.

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un 
conveni de col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui 
part activa.

 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o 
instal·lacions reportaran al municipi.

 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.”
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Vist l’informe de l’arquitecta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord 
amb el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
i el Consell Comarcal per a la prestació d’assistència tècnica de data 4/06/2018.

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

PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres 2018/550 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 
socials i culturals, que ho justifiquen.

SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres.

TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord 
amb l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6.

QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de 
Catalunya així com als serveis econòmics de l’ajuntament.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B5, que és l’aprovació de les obres de l’expedient 2018/550 
promogudes per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, a l’institut, 
a l’IES La Roca, com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.

Això es produeix perquè les obres que realitza una administració superior en serveis al 
municipi tinguin una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres, de l’ICIO. I el que fem és l’obra que va fer la 
Generalitat de col·locar el mòdul a l’institut, doncs tingui aquesta bonificació, perquè és 
una obra al final d’interès per al municipi. I això és el que s’ha fet sempre amb obres 
d’aquest tipus, igual quan es construeix una escola, la Generalitat, o qualsevol 
d’aquestes obres. Alguna qüestió?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per unanimitat

Àrea de Servei i Atenció a les Persones
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B.6- Aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya 
promogut pel Síndic de Greuges.

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

Atès que el Síndic de Greuges de Catalunya està impulsant amb la col·laboració 
del Departament d’Educació un Pacte contra la segregació escolar.

Atès que a l’any 2016, el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de 
Catalunya dos informes monogràfics sobre la segregació escolar, amb l’objectiu 
d’analitzar els dos grans àmbits de la política educativa que contribueixen tant a 
la reproducció com a la lluita contra aquest fenomen: la gestió del procés 
d’admissió d’alumnat i la provisió de condicions d’escolarització als diferents 
centres.

Atès que l’anàlisi objectiva de les dades feta va posar de manifest que en la 
darrera dècada no hi havia hagut avenços significatius en aquesta matèria, tot i 
el consens existent que la segregació escolar afecta negativament el rendiment 
del sistema educatiu i la seva cohesió social, alhora que vulnera el dret a 
l’educció en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant i per la legislació estatal i catalana en matèria 
d’educació, especialment per als infants d’origen social menys afavorit, que 
veuen limitades les seves oportunitats educatives.

Atès que des de la convicció que, sense la coresponsabilitat de tots, és molt 
difícil promoure polítiques realment efectives per promoure l’equitat en 
l’admissió d’alumnat, el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball 
que ha comptat amb la participació, entre d’altres, de les entitats 
municipalistes, per elaborar un document que contingui propostes d’actuacions 
concretes, clares i viables, fonamentalment a desenvolupar per part del 
Departament d’Educació i el suport de les administracions locals, que tenen un 
paper fonamental en la planificació educativa sent la seva intervenció bàsica per 
combatre la segregació escola.

Atès que el Síndic de Greuges sol·licita a aquest Ajuntament l’adhesió al Pacte 
contra la segregació escolar, el qual es troba íntegrament en l’expedient 
administratiu electrònic 2019/1153, amb la corresponent assumpció dels 
compromisos descrits en el mateix:
Compromís de les administracions locals:
“Les administracions locals, en el marc de les competències que disposen en 
l’àmbit de la planificació educativa, comparteixen amb les entitats signats el 
contingut d’aquest pacte i assumeixen el compromís de:
1. En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el 
Departament d’Educació, en l’aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.
2. Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin 
aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals o 
amb el propi municipi.”
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Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 13 de març de 2019.

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

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya 
promogut pel Síndic de Greuges i contribuir, en col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

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

TERCER.- Aprovar participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, 
quan abordin aspectes relacionats amb l’àmbit de competències de les 
administracions locals o amb el propi municipi.

QUART.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Síndic de Greuges i a l’àrea de Servei i Atenció a les Persones de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B6, que és l’aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació 
escolar a Catalunya promogut pel Síndic de Greuges.

Sra. Moreno.- Aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a 
Catalunya promogut pel Síndic de Greuges. Diu, atès que el Síndic de Greuges està 
impulsant amb la col·laboració del Departament d’Educació un pacte contra la 
segregació escolar, atès que el 2016 el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de 
Catalunya dos informes monogràfics sobre la segregació escolar amb l’objectiu 
d’analitzar els dos grans àmbits de la política educativa que contribueixen tant a la 
reproducció com a la lluita contra aquest fenomen: la gestió del procés d'admissió 
d'alumnat i la provisió de condicions d'escolarització als diferents centres.

Atès que l’anàlisi objectiva de les dades fetes va posar de manifest que a la darrera 
dècada no hi havia hagut avenços significatius en aquesta matèria, tot i el consens 
existent que la segregació escolar afecta negativament el rendiment del sistema 
educatiu i la seva cohesió social, alhora que vulnera el dret a l’educació en igualtat 
d’oportunitats protegit per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
l’infant i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, especialment per als 
infants d’origen social menys afavorit que veuen limitades les seves oportunitats 
educatives.

Atès que des de la convicció que sense la coresponsabilitat de tots és molt difícil 
promoure polítiques realment efectives per promoure l’equitat en l’admissió d’alumnat, 
el Síndic de Greuges ha promogut un procés de treball que ha comptat amb la 
participació, entre d'altres, de les entitats municipalistes, per elaborar un document 
que contingui propostes d'actuacions concretes, clares i viables, fonamentalment a 
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desenvolupar per part del Departament d'Educació i el suport de les administracions 
locals, que tenen un paper fonamental en la planificació educativa sent la seva 
intervenció bàsica per combatre la segregació a escola.

Atès que el Síndic de Greuges sol·licita a aquest ajuntament l’adhesió al Pacte contra la 
segregació escolar, el qual es troba íntegrament en l’expedient administratiu electrònic 
2019/1153 amb la corresponent assumpció dels compromisos descrits en el mateix, 
compromís de les administracions locals

Les administracions locals en el marc de les competències que disposen en l’àmbit de 
la planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d’aquest 
pacte i assumeixen el compromís de, primer, en els seus àmbits d’actuació respectius, 
contribuir en col·laboració amb el Departament d'Educació a l’aplicació de les mesures 
contingudes en el pacte. Segon, participar en les reunions de seguiment del pacte, si 
s’escau, quan abordin aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les 
administracions locals o amb el propi municipi, vist l’informe de la tècnica d’educació 
amb data de 13 de març de 2019, vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, 
es proposa al ple l’adopció dels següents acords següents.

Primer, aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut 
pel Síndic de Greuges i contribuir en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.

Segon, aprovar en els àmbits d’actuació de l’administració local aplicant les mesures 
contingudes en el pacte.

Tercer, aprovar participar en els reunions de seguiment del pacte, si s’escau, quan 
abordin aspectes relacionats amb l’àmbit competencial de les administracions locals o 
amb el propi municipi.

I quart, traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent al Síndic de 
Greuges i a l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyora Roser Moreno. Alguna qüestió?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per unanimitat

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
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B.7- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora 
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, 
les Franqueses del Vallès i la Roca de Vallès, per el període comprés entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2019.

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

Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té la voluntat d’adherir-se al 
Conveni, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità 
de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la 
Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2019.

Vista la proposta de l’esmentat conveni tramesa pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

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

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

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés SA, per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, per el període comprés entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2019.

SEGON.- Aprovar i disposar la despesa, d’import total de 47.512,26 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 440 22300 – 
Transport Públic de La Torreta, del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir 
l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., amb 
CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, per a l’any 2019.
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TERCER.- Aprovar i disposar la despesa, d’import total de 159.383,10 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 440 22301 
– Transport Públic de La Roca del Vallès, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per 
assumir l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., amb 
CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, per a l’any 2019.

QUART.- Informar que, d’acord amb les dades que figuren a l’aplicatiu de la 
comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, figura 
un assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb 
número d’operació 220190000707, de data 01 de febrer de 2019, per un import 
total de 47.512,26 euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 
06 440 22300 – Transport Públic de La Torreta, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per 
assumir l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del Conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., amb 
CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, per a l’any 2019.

CINQUÈ.- Informar que, d’acord amb les dades que figuren a l’aplicatiu de la 
comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, figura 
un assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb 
número d’operació 220190000706, de data 01 de febrer de 2019, per un import 
total de 159.383,10 euros, a l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 06 440 22301 – Transport Públic de La Roca del Vallès, del Pressupost 
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2019, per assumir l’obligació que comporta la proposta d’aprovació del 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament 
de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA., 
amb CIF/NIF número A08005696, per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, per a l’any 2019.

SISÈ.- Informar que, segons l’informe emès per part de l’ d’Interventor habilitat 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès , en data 4 de febrer de 2019,per la 
manca de recursos materials i personals, per no disposar del temps material 
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necessari per efectuar la funció interventora regulada als articles 214 i 219 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, així com tampoc del temps necessari per 
implementar els procediments d’intervenció formal (que consisteix en la 
verificació del compliment dels requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, 
mitjançant l’examen de tots els documents que preceptivament hagin de ser 
incorporats a l’expedient) ni d’intervenció material (que consisteix en la 
comprovació real i efectiva de l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 
8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, ni aquelles altres 
d’auditories financeres o de compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la 
fiscalització limitada prèvia on s’examina, abans que es dicti la corresponent 
resolució administrativa, tot acte, document o expedient susceptible de produir 
drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb la 
finalitat de garantir, segons el procediment legalment establert, la seva 
conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas. Aquest exercici de la 
funció interventora no atendrà a qüestions d’oportunitat o conveniència de les 
actuacions fiscalitzades, tot això, d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control 
intern en les entitats del sector públic local.

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

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

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem ara a l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat. El punt B7 és 
l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els 
ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca, i l’Autoritat del 
Transport Metropolità, i la societat Sagalés, per a la millora dels serveis de transport 
de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca per a l’any 
2019. Senyor Albert Gil...

Sr. Gil.- Gràcies, alcalde. Aquest és un conveni que portem anualment, entra en 
vigor..., ara portem l’aprovació d’aquest conveni, la durada és de l’1 de gener 
d’enguany fins al 31 de desembre. Aquí tenim les dues aportacions que fem cada any, 
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que en aquest cas és de 47.512,26 euros, la primera, i de 159.383, la segona. Aquesta 
segona és la que cada any anem baixant, basada bàsicament en l’augment del nombre 
de viatgers que utilitzen la línia i, per tant, amb la tarifació i els números que se’ns 
presenten per part de l’operador als quatre ajuntaments que formem part d’aquest 
conveni, doncs en aquest cas anem reduint aquest import.

Això en aquest cas el que ens permet aquesta modificació és l’augment en la línia 1 i la 
línia 3 amb les millores previstes de passar de vint minuts a quinze minuts. La L3 
permetrà la connexió amb el cementiri, l’hospital general i Canovelles amb una nova 
parada que es farà a la rotonda del carrer Venezuela amb passatge de Can Tàpies, just 
passar..., o sigui, al propi carrer Venezuela, però just passar el passatge de Can 
Tàpies, allà hi haurà la nova parada, que és la que ens permetrà dur els viatgers cap 
allà. I després també hi ha una de les millores amb les línies, constant la millora, com 
els deia, de la línia 51 i la 52 amb els increments de viatgers de cada any.

El tema del retorn de l’autobús, seguim treballant-ho i el treball de la... Bé, en principi, 
aquestes són les millores previstes en el propi conveni. Evidentment després tots els 
acords són a través de les següents partides pressupostàries i l’aprovació de disposició 
de les diferents despeses i, com sempre, facultar l’alcalde a poder subscriure qualsevol 
tipus de conveni amb conformitat de l’article 21.1b del propi Codi del transport.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Albert Gil. Alguna qüestió? Senyor Martín...

Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, como es un tema recurrente y es el último 
pleno ordinario, no dejaremos de decir lo que hemos estado diciendo durante los 
últimos cuatro años. A ver, el tema de la conexión vía autobús de nuestro municipio 
con Granollers, con la metrópoli, y con la otra gran metrópoli que es Mataró, seguimos 
siendo deficitarios, con Mataró ya..., no vamos a discutirlo y además no es el ámbito 
del convenio que se está firmando hoy, pero bueno. También dejar constancia que ahí 
tenemos un déficit importante.

Y lo que ya se puso de manifiesto en la Comisión Informativa, a ver, tenemos un 
desfase horario entre los autobuses que conectan el pueblo con Cercanías de 
Granollers, hay un desfase, no te puedes salvar nunca de una espera mínima de veinte 
a treinta minutos, eso lo sabemos todos, lo puso también de manifiesto Rafa en la 
Comisión Informativa, y creo que es un tema que hablamos de incremento de viajeros, 
de mejora de servicio..., si consiguiéramos que esa coincidencia horaria de Rodalies 
con nuestros autobuses fuera la idónea, veríamos un incremento sustancial del número 
de viajeros. Yo, por ejemplo, que voy en coche a Granollers y vengo en coche, si no 
tuviera que esperarme veinte o media hora cada día en Granollers a la vuelta, 
probablemente lo haría en autobús. Por lo tanto, es una guerra que llevamos cuatro 
años, no es ni de Albert, ni de Carles, llevamos ya bastante tiempo con ella.

Después algo que también pusimos de manifiesto en la Comisión Informativa que es el 
hecho de en la época dura de la crisis donde se hubo que recortar muchas cosas, una 
de las cosas que se recortaron evidentemente para ahorrar, fue el tema de las 
frecuencias de los autobuses en fin de semana. Creemos que es el momento de que..., 
el momento económico no es tan duro como era hace cuatro o cinco años, y tal vez 
deberíamos de replantear no una frecuencia de autobuses cada media hora o algo 
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parecido, pero sí al menos que el primer autobús de los fines de semana no fuera un 
horario tan avanzado como es actualmente.

Y por último, el tema típico y tópico, que es el de la conexión de la Roca con el 
hospital. Simplemente es un déficit que tenemos todos, como pleno creo que ahí no 
hemos sido capaces ninguno de nosotros, todos, no solo el equipo de gobierno, de 
hacer un trabajo adecuado ahí y creo que deberíamos de manifestar que deberemos de 
mejorar mucho, mucho en el próximo cuatrienio. Gracias.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Martín. Algú més?

Sr. Gil.- Sí, comparteixo les afirmacions que fa el senyor Dani Martín que no hem sigut 
capaços de resoldre un tema històric, s’havia treballat també la possibilitat de 
l’externalització de les parades, o sigui, entenguem-nos, eh?, treure les parades del 
centre del nucli de la Roca per intentar que l’aturada de l’autobús fos menor i, per tant, 
poguéssim recuperar alguns minuts per tal de tenir aquestes realitats. Això el que ens 
podria obligar és que gent que agafa ara mateix al centre del poble amb les diverses 
parades que hi han de l’autobús les hauríem d’allunyar i això també podria ser que..., 
no ens assegura que pugui servir i que pugui donar un més bon servei als usuaris, no 
és una prova que sigui senzilla de fer, perquè a la que canviem i traguem l’autobús del 
centre de poble, com alguna gent demana, això pot portar problemes, ja els ho dic, 
per als usuaris o gent més gran que tinguin dificultat per arribar fins a aquestes 
parades més exteriors.

Després també hi ha el tema de la connexió amb el tren. S’ha parlat diverses vegades 
amb el concessionari i el que el concessionari ens explica és que tal i com tenim 
dissenyat des de sempre el recorregut, que és passant per la Torreta, baixant a 
l’estació d’autobusos, fent parada a l’estació d’autobusos, anant a l’estació de tren i 
tornant després a l’estació d’autobusos per enllaçar amb la línia 13, que és la de 
Mataró, el fer aquest pas és l’increment aquest que fem, tampoc podríem assegurar 
que anant directament a l’estació de tren, anant-hi per la ronda sud, arribéssim a 
l’hora a portar a la gent, perquè a vegades depèn de quins horaris la ronda sud està 
totalment col·lapsada i el pas per allà sota podríem trigar potser tants o més minuts 
que els que estem fent ara baixant a Granollers, fent la parada, que només es para i 
després es va cap a l’estació.

Per tant, al final de tot són decisions que s’hauran de prendre més endavant, si 
realment el que es vol apostar és perquè l’autobús arribi sempre a la parada de tren, 
però que no assegurarem parades a depèn de quins indrets del municipi. S’hauran de 
reduir parades probablement a la Roca i a la Torreta per poder assegurar aquesta 
connexió, que sobre el paper i sobre les nostres necessitats, és molt fàcil, però que a 
l’hora de la veritat, parlant amb qui teòricament hi entén d’aquest servei, que és 
l’operador, encara que puguem estar d’acord o no del que ens explica l’operador, 
doncs no tenim la certesa de poder arribar a aquestes connexions.

I després també el tema dels trens, que és que nosaltres podem tenir un horari fixat 
des de l’estació d’autobús i que després els trens s’endarrereixen i per pocs minuts que 
s’endarrereixin el problema el tenim igualment perquè el que no podem fer és esperar 
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que arribi el tren i la sortida de la gent i llavors que l’autobús marxi, perquè això seria 
producte que ningú pogués esperar a cap parada sabent el temps d’espera.

A través del Transgran també s’està treballant també la possibilitat de fer el que és els 
autobusos a demanda, en altres municipis s’està començant a treballar aquest sistema 
i és en base a una aplicació de mòbil que llavors la gent demana o fa la petició a 
demanda del servei. I és com un petit microbús que és qui recull la gent i pot arribar 
fins i tot a permetre’s el luxe de si s’ha fet una parada i se sap que no hi ha cap viatger 
esperant, el següent autobús es pugui saltar aquesta parada. Però això són temes que 
quan vas a mirar-ho estan en estudi, s’estan fent proves pilot i s’estan treballant en 
municipis molt més petits que l’àrea que nosaltres agafem, perquè al final nosaltres 
estem dintre d’una línia que al fer aquestes connexions compartim amb els quatre 
municipis.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Gil. Alguna qüestió més per part d’algú?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

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

URGÈNCIES 

Aprovació de l’increment retributiu dels empleats públics de l’Ajuntament 
corresponent a les retribucions complementàries.

Es posa en consideració del ple la proposta que, literalment, diu: 

ATÈS l’aprovació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
que, d’entre altres aspectes, figura l’increment -de les retribucions del personal al 
servei del sector públic- global no superior al 2,25 per cent, respecte a les vigents 
a 31 de desembre de 2018, en termes de homogeneïtat per als dos períodes de 
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal, com a l’antiguitat del 
mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social que, en termes 
globals, no podran experimentar cap increment en l’any 2019, respecte als de 
l’any 2018.
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ATÈS l’estudi econòmic, efectuat per la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, en relació a proposta d’aprovació dels increments retributius 
dels empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, corresponent a les 
retribucions complementàries (Complement específic 01, Complement específic 
02-Perllongació de jornada, Complement específic 03-Singularitat), així com la 
resta de conceptes retributius de caràcter social (excepte Dietes i desplaçaments) 
per a l’any 2019, a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic i de la necessitat d’adoptar l’acord, als efectes de pagar als empleats públics 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en concepte d’endarreriments, les 
diferències que han de percebre de les retribucions del període comprés entre 
2019-01 afins 2019-03, per les retribucions complementàries (Complement 
específic 01, Complement específic 02-Perllongació de jornada, Complement 
específic 03-Singularitat), així com la resta de conceptes retributius de caràcter 
social (excepte Dietes i desplaçaments), per l’aplicació de l’article 3.2 del Reial 
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès de data 27 de març de 2019, on s’informa favorablement a la proposta 
d’aprovació dels increments retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, corresponent a les retribucions complementàries 
(Complement específic 01, Complement específic 02-Perllongació de jornada, 
Complement específic 03-Singularitat), així com la resta de conceptes 
retributius de caràcter social (excepte Dietes i desplaçaments) per a l’any 2019, 
a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació Municipal els acords 
següents:

PRIMER.- APROVAR els increments retributius dels empleats públics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, corresponent a les retribucions 
complementàries (Complement específic 01, Complement específic 02-
Perllongació de jornada, Complement específic 03-Singularitat), així com la 
resta de conceptes retributius de caràcter social (excepte Dietes i 
desplaçaments) per a l’any 2019, a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 
de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic, d’acord amb el següent esquema:
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SEGON.- INFORMAR que els increments retributius dels empleats públics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, corresponent a les retribucions 
complementàries (Complement específic 01, Complement específic 02-
Perllongació de jornada, Complement específic 03-Singularitat), així com la 
resta de conceptes retributius de caràcter social (excepte Dietes i 
desplaçaments) per a l’any 2019, a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 
de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic, presenta el següent impacte econòmic
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TERCER.- TRASLLADAR a l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, per a la seva actualització a l’aplicatiu informàtic A3 (de nòmines) 
les noves retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
una vegada s’han ajustat als que s’estableix a l’article 3.2 del Reial decret llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, d’acord amb el següent esquema:
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QUART.- INFORMAR que el Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, conté aplicacions 
pressupostàries del Capítol I, amb crèdits suficients per garantir les obligacions 
que comportaria a l’Ajuntament de La Roca del Vallès l’impuls administratiu de 
l’aprovació, en relació a la proposta d’aprovació dels increments retributius dels 
empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, corresponent a les 
retribucions complementàries (Complement específic 01, Complement específic 
02-Perllongació de jornada, Complement específic 03-Singularitat), així com la 
resta de conceptes retributius de caràcter social (excepte Dietes i desplaçaments) 
per a l’any 2019, a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic.

Així mateix, el Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2019, conté l’aplicació pressupostària de 
contingències (Aplicació pressupostària codificada amb el número 04 920 50010 – 
Fons de contingència (Increment Capítol I), amb crèdits inicials d’import total de 
100.000,00 euros, per garantir les obligacions que comportaria a l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès l’impuls administratiu de l’aprovació, en relació a la proposta 
d’aprovació dels increments retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, corresponent a les retribucions complementàries (Complement 
específic 01, Complement específic 02-Perllongació de jornada, Complement 
específic 03-Singularitat), així com la resta de conceptes retributius de caràcter 
social (excepte Dietes i desplaçaments) per a l’any 2019, a l’empara del Reial 
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

CINQUÈ.- ACORDAR que els endarreriments que han de percebre els empleats 
públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb motiu de les diferències del 
període comprés entre 2019-01 afins 2019-03, per les retribucions 
complementàries (Complement específic 01, Complement específic 02-
Perllongació de jornada, Complement específic 03-Singularitat), així com la resta 
de conceptes retributius de caràcter social (excepte Dietes i desplaçaments), per 
l’aplicació de l’article 3.2 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, es paguin en la següent retribució.

SISÈ.- INFORMAR que els increments retributius –així com el pagament dels 
endarreriments, als empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès-, 
corresponent a les retribucions complementàries (Complement específic 01, 
Complement específic 02-Perllongació de jornada, Complement específic 03-

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 2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001 Data document: 03/04/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 13/06/2019 Alcalde en funcions

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 18/06/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001


                                                                                    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

38

Singularitat), així com la resta de conceptes retributius de caràcter social 
(excepte Dietes i desplaçaments) per a l’any 2019, venen emparats pel que 
s’estableix a l’article 3.2 del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic.

SETÈ.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per no 
disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora regulada 
als articles 214 i 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com 
tampoc del temps necessari per implementar els procediments d’intervenció 
formal (que consisteix en la verificació del compliment dels requisits necessaris 
per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els documents que 
preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni d’intervenció material 
(que consisteix en la comprovació real i efectiva de l’aplicació dels fons públics) 
regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 
es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local, 
ni aquelles altres d’auditories financeres o de compliment, l’abast de la 
fiscalització es limita a la fiscalització limitada prèvia on s’examina, abans que es 
dicti la corresponent resolució administrativa, tot acte, document o expedient 
susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de 
fons i valors, amb la finalitat de garantir, segons el procediment legalment 
establert, la seva conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas. Aquest 
exercici de la funció interventora no atendrà a qüestions d’oportunitat o 
conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 8, 13 
i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de 
control intern en les entitats del sector públic local.

VUITÈ.- SOL·LICITAR dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
l’elaboració d’un informe jurídic que doni resposta als següents plantejaments:

Primer i únic.- Les conseqüències que es poden presentar, davant el fet 
que el Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’ha 
reunit amb el Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, als efectes de comunicar la voluntat d’impulsar la proposta 
d’aprovació dels increments retributius dels empleats públics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, corresponent a les retribucions 
complementàries (Complement específic 01, Complement específic 02-
Perllongació de jornada, Complement específic 03-Singularitat), així com 
la resta de conceptes retributius de caràcter social (excepte Dietes i 
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desplaçaments) per a l’any 2019, a l’empara del Reial decret llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, tot considerant el 
que s’estableix a l’article 40.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic i a l’article 64.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 
treballadors i que, pel que fa referència a les relacions laborals, estableix el 
dret dels comitès d’empresa de rebre informació sobre la política de 
personal, així com sobre les dades referents a l’evolució de les retribucions, 
així com l’article 54.-Delegats de personal, del Pacte de condicions de 
treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès (Any 2006-2009) 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, 
on s’estableix que els delegats de personal tindran, a més a més de les 
competències recollides a la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de 
representació, determinació de les condicions de treball i participació del 
personal al servei de les administracions públiques, les següents:

- Rebre informació de tots els assumptes de personal.

- Tenir dret a emetre informe previ, amb caràcter no vinculant, 
sobre aquelles decisions que hagin d’estat debatudes pel plenari 
de l’Ajuntament en matèria de personal i acords i resolucions que 
suposin modificacions del règim jurídic, sancions i règim general 
de prestacions de serveis. La representació del personal podrà 
emetre, en qualsevol altre expedient en matèria de personal que 
suposi alguna modificació del règim jurídic existent. No obstant, la 
no realització dels informes anteriors no comportarà, en cap cas, 
la nul·litat de l’acord, sempre i quan s’hagi sol·licitat amb 
antelació prèvia suficient i mai en un termini inferior a dos (2) 
dies hàbils.

NOVE.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als 
empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

DESÈ- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.
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ONZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Llavors aquí han acabat els punts que teníem a l’ordre del dia ordinari, 
però hi havia algunes urgències que vam comentar de les quals n’hi ha tres que 
presentarem avui que fan... Ara els distribuirem els documents, s’han enviat avui a 
partir del migdia alguns d’ells, els tres documents per correu, però en tot cas els els 
facilitarem ara a tots vostès perquè els tinguin.

Els tres documents fan referència, un, a l’aprovació de l’increment retributiu als 
empleats públics de l’ajuntament corresponent a retribucions complementàries, un 
altre a la modificació del contracte de l’escola bressol de la Torreta i el darrer és la 
proposta de licitació del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol 
municipals per als propers anys. El que farem és presentar-los un a un, votar la 
urgència i després, doncs, passaríem a votar l’acord o no acord del tema, si la urgència 
s’acaba aprovant.

El primer punt fa referència a l’aprovació de l’increment retributiu dels empleats 
públics de l’Ajuntament de La Roca corresponent a les retribucions complementàries. 
En el Reial decret 24/2018, de 21 de desembre, en què s’aprovaven les mesures 
urgents en matèria de retribucions, l’àmbit del sector públic, es preveia un increment 
no superior al 2,25 per cent que era d’obligatori compliment pel que feia als conceptes 
bàsics, que és el salari base, complement d’antiguitat i complement de destí, i que era 
fins a un màxim de 2,5 negociable, pel que serien les retribucions complementàries de 
complements específics.

L’aprovació pel que fa a l’apartat, diguem-ne, obligatori pel decret, ja es va fer via 
resolució d’Alcaldia, que després donarem compte del que quedava pendent, doncs, 
també la incorporació d’aquest increment del 2,25 pel que són els complements 
específic 1, específic 2, de perllongament de jornada i específic 3, que fa referència a 
la singularitat. Això d’acord amb la plantilla i totes les remuneracions que es van 
aprovar lligades al pressupost municipal que es va aprovar definitivament en el ple de 
gener de 2019.

Doncs el que es proposa és incrementar en tots aquests complements fins al 2,25 per 
cent. Aquesta és la proposta que es fa. Si volen, podem comentar-ho ara i després 
votem urgència i això. Si hi ha alguna paraula en aquest tema... Sí, senyor Álvarez.

Sr. Álvarez.- Sí, un comentari només, no sé si també es pot considerar pregunta. 
Hem vist amb una certa preocupació que en el punt setè del que entenem acords, no 
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sabem ben bé si és l’informe d’Intervenció o ben bé què és, és el punt setè, informa, 
entenem que l’interventor, literalment, que «per la manca de recursos materials i 
personals per no disposar del temps material necessari per efectuar la funció 
interventora, regulada als articles tal, tal». Entenem que el que se’ns està dient aquí 
és que tenen molta pressa a aprovar una cosa que s’hauria d’haver fet la gestió d’una 
altra manera, que s’està «apretant» un servei de l’ajuntament, és el que entenem 
llegint el que diu aquí.

I després el punt vuitè, parla de sol·licitar un informe als serveis jurídics, preguntar si 
s’ha elaborat aquest informe i en el cas que així sigui, si ens en poden passar còpia. 
Gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. A veure, serveis econòmics hem tingut una baixa que no 
s’ha pogut, diguem-ne, incorporar, perquè malgrat que s’han fet dues convocatòries, 
no s’ha presentat personal suficient, que és la plaça de tresorer, i això ens fa que 
tinguem una mancança de recursos humans. Després també ens va plegar, ens va 
marxar perquè es va presentar a una altra oposició el TAE, i ara s’ha incorporat una 
nova persona, però hi ha un procés en què entre que va marxar el TAE i es va 
convocar la plaça i es va poder cobrir, doncs s’ha generat un decalatge i això ha 
provocat que en l’Àrea de Serveis Econòmics no disposéssim dels recursos humans 
necessaris per fer tota la feina en el moment determinat, i això ha generat un 
endarreriment que portem arrossegant i que s’hi està donant solució. I aquest és el 
motiu pel qual això ha passat, no és tant la pressa o no pressa de tirar endavant que 
en altres moments s’ha pogut fer, sinó que en aquests moments hi ha una situació 
encara d’anar acabant de recuperar l’endarreriment que es va produir per aquests 
motius. Aquest seria pel que fa a l’apartat número 7.

Pel que fa a l’apartat número 8, que és el tema de l’informe jurídic, no recordo, senyor 
secretari...

Sr. Secretari.- Hola, bona tarda. A l’expedient consta un informe jurídic que analitza 
amb el temps que s’ha disposat, temps curt, les parts que s’han apreciat a l’expedient, 
en referència al tema de la necessitat de la negociació col·lectiva, la referència a la 
necessitat de l’informe de l’article 54 no el contempla, però sí que hi han altres 
informes jurídics en mesos..., en anterioritat sobre aquest tema, que també arribava a 
una conclusió pel que fa a l’aplicació de l’article 54. Hi ha hagut altres resolucions o 
acords en què s’ha informat de quin era el criteri en aquest sentit.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Alguna qüestió més, senyor Álvarez?

Sr. Álvarez.- No, simplement que per part del senyor secretari ha tornat a fer esment 
a la falta de temps, o sigui que realment potser sí que hi ha alguna cosa que no... 
Però, bé, tampoc volem fer sang d’això, era simplement un comentari, ja li dic, que 
potser no era ni pregunta, gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Álvarez. Si no hi ha cap més qüestió, passaríem a 
la votació de la urgència.
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(Els regidors emeten el vot.)

La urgència s’aprova per unanimitat.

I ara passaríem a la votació de l’acord.

(Els regidors emeten el vot.)

Votació de la proposta: 

S’aprova per unanimitat

Aprovació de la contractació del servei de gestió de les escoles bressol 
municipals 

Es posa en consideració del ple la proposta que, literalment, diu: 

RELACIÓ DE FETS 

1. El 26 de juliol de 2018, l’Alcaldia va dictar la Resolució número 2018/755, per la 
qual va incoar l’expedient per a la contractació del servei de gestió de les 
escoles bressol municipals de la Roca del Vallès.

2. El 28 de març de 2019, la senyora Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Educació de 
l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones, ha elaborat el plec de prescripcions 
tècniques que regeix el contracte esmentat.

3. El 28 de març de 2019, la senyora Marta Gimeno, tècnica de Serveis 
Econòmics, ha formulat l’estudi de costos del servei de gestió de les escoles 
bressol municipals de la Roca del Vallès.

4. El 28 de març de 2019, la senyora Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Educació de 
l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones, ha emès l’informe següent:

“
1. OBJECTE DE L’INFORME
Aquest informe té per objecte motivar la necessitat de dur a terme la contractació dels 
serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès així com 
determinar els aspectes que cal tenir en consideració en la redacció del Plec de clàusules 
administratives particulars.
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2. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ
L’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones.

3. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca 
del Vallès, sota la modalitat de contracte de serveis.

Les escoles bressol objecte de licitació són les següents:

Centre

Codi 
d’aut
oritza
ció de 
la 
Gener
alitat 
de 
Catal
unya

Places 
autorit
zades

Adreça Telèfo
n

Escola 
Bressol 
Munici
pal La 
Roca 
“Les 
Orenet
es”

0806
5949 87 Carrer del Bosc, 

32

93 
842 
40 65

Escola 
Bressol 
Munici
pal La 
Torreta

0807
3764 82 Carrer de 

Canàries, 12

93 
870 
40 25

Aquesta contractació comprèn:
 La gestió i execució dels serveis d’escola bressol i d’acollida-permanències i les 

xerrades i tallers per a pares i mares. 
La gestió i prestació del servei de menjador-desca

 ns.
 La neteja i el manteniment de l’edifici i el jardí

4. NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA 
CONTRACTACIÓ 

Àmbit competencial i idoneïtat del contracte:

En data 9 de març de 2016 i NRE 2016/1291 el Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge va trametre a aquest ajuntament l’informe 
elaborat per la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, 
sobre la inexistència de duplicitats i que està previst a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, necessari perquè la 
corporació pugui exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per 
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delegació, i en aquest cas en concret per poder prestar el servei d’Escola Bressol al 
municipi, com a competència de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

La necessitat a satisfer i la idoneïtat del contracte és la prestació el servei d’escoles 
bressol i, de conformitat amb el què estableix el Reglament regulador del servei públic 
aprovat pel Ple municipal en data 3 de febrer de 2005 i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005, s’ha de gestionar de forma 
indirecta, per la qual cosa procedeix iniciar la licitació corresponent a tenor de la situació 
de la contractació actual dels serveis que a continuació es detalla.

Situació de la contractació del servei de l’Escola Bressol Les Orenetes:

En data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el Contracte per a la gestió indirecta, sota 
la forma de concessió, del servei públic d’Escola Bressol al centre “Les Orenetes” amb 
l’ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL.

En data 19 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga del contracte 
per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic d’escola 
bressol al centre “Les Orenetes” el 19 de juliol de 2010 entre aquest Ajuntament i 
l’Escola Bressol del Bosc, SCCL en les mateixes condicions establertes en el citat 
contracte i documentació annexa, des de l’1 d’agost de 2018 i tindrà una durada d’un 
any (1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2019.

Situació de la contractació del servei de l’Escola Bressol La Torreta:

En data 22 d’agost de 2013 es va aprovar el Contracte per a la gestió indirecte, sota la 
forma de concessió, de l’explotació del servei d’Escola Bressol Municipal de la Torreta, a 
la Roca del Vallès amb l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL.

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de 19 de juliol de 2018 va acordar aprovar la 
pròrroga forçosa del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès 
formalitzat el 22 d’agost de 2013, fins a l’assumpció de la prestació del servei per part 
d’un nou contractista.

5. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA)
La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent: 

CPV: 80110000-8 Serveis d’ensenyança preescolar

6. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte es tipifica com a:

 Obra

 Concessió d’obres

 Concessió de serveis
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 Subministrament

X  Servei

 Mixt

7. DIVISIÓ PER LOTS 
Es proposa la divisió del contracte en els lots següents: 

Lot 1. Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”

Lot 2. Escola bressol municipal La Torreta

8. LIMITACIÓ DE LOTS EN LA PRESENTACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
No es proposa establir cap limitació al nombre de lots per als que un mateix licitador pot 
presentar oferta, ni tampoc al nombre de lots que poden adjudicar-se a cada licitador.

9. FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT
La forma de tramitació de l’expedient és:

X Ordinària

 Urgent, pels motius que tot seguit s’assenyalen:

 D’emergència, pels motius que tot seguit s’assenyalen:

10.PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
El procediment d’adjudicació del contracte és el següent:

X  Obert

 Obert simplificat

 Obert simplificat abreujat

 Restringit

 Negociat sense publicitat

 Diàleg competitiu

 Licitació amb negociació

 Associació per la innovació
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11.PRESSUPOST BASE LICITACIÓ PER LA DURADA PRINCIPAL DEL CONTRACTE 
(TRES CURSOS ACADÈMICS)

En base a l’estudi de costos, que consta a l’expedient,  elaborat per Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, s’informa que:

Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”
El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de 978.397,50€ (nou-
cents setanta-vuit mil tres-cents noranta-set euros amb cinquanta cèntims), IVA exclòs. 
El preu està format per costos directes i indirectes i es desglossa segons la taula 
detallada a continuació en els imports següents:

Costos directes 888.911,58€

Costos indirectes   56.400,00€

Benefici industrial   33.085,92€

Pressupost base IVA exclòs 978.397,50€

IVA exempt

Pressupost base IVA inclòs 978.397,50€

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del 
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que 
siguin d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a 
conseqüència del compliment de les obligacions previstes als plecs que regeixen aquest 
contracte.

Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta
El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de 553.548,78€ (cinc-
cents cinquanta-tres mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims) IVA 
exclòs. El preu està format per costos directes i indirectes i es desglossa segons la taula 
detallada a continuació en els imports següents:

Costos directes 496.429,74€

Costos indirectes   38.400,00€

Benefici industrial   18.719,04€

Pressupost base IVA exclòs 553.548,78€

IVA     Exempt

Pressupost base IVA inclòs 553.548,78€
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El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del 
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que 
siguin d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a 
conseqüència del compliment de les obligacions previstes als plecs que regeixen aquest 
contracte

12.FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
El pressupost total del contracte és de 1.531.946,28€  euros exempt d’IVA (Lot 1: 
978.397,50 + Lot 2: 553.548,78€), que s’haurà de finançar a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 0832322710 Contracte gestió escoles bressol del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, a l’espera de l’informe 
preceptiu de fiscalització de la despesa de la Intervenció Municipal.

13.VALOR ESTIMAT 
En base a l’estudi de costos, que consta a l’expedient,  elaborat per Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, s’informa que:

El valor estimat del contracte, amb l’IVA exclòs, és el que a continuació es detalla:

Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”

Pressupost durada inicial

Lot 1
   978.397,50 €

Pròrrogues    652.265,00 €

Modificacions    195.679,50 €

Total VEC 1.826.342,00 €

Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta

Pressupost durada inicial

Lot 2
   553.548,78 €

Pròrrogues    369.032,52 €

Modificacions    110.709.76 €

Total VEC 1.033.291,05 €
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El valor estimat del contracte d’ambdós lots (Lot 1 + Lot 2): 

Lot 1 1.826.342,00 €

Lot 2 1.033.291,06 €

Total VEC 2.859.633,06 €

14.DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE
1. El contracte estén els seus efectes des de l’endemà de la formalització del contracte i 

comprèn la prestació del servei per als cursos acadèmics següents: 2019-20, 2020-
21 i 2021-22.

2. El contracte es podrà prorrogar 2 cursos acadèmics més: 2022-23 i 2023-24.

15.MESA DE CONTRACTACIÓ 

La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent, deixant els 
vocals pendents i possible modificació a superior criteri contractual:

President: Titular: El senyor Carles Fernández i Pérez, alcalde.

Suplent: El senyor Albert Gil i Gutiérrez, regidor de Serveis 
Territorials, Seguretat Ciutadana i delegat de Santa Agnès.

Vocals: El senyor Antoni Peralta Garcerá secretari municipal.

Suplent: El senyor Jordi Vendrell i Ros, cap dels Serveis Jurídics i 
secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El senyor Antoni López i Alonso, interventor municipal.

Suplent: La senyora Marta Gimeno Mené, tècnica d’Administració 
Econòmica.

La senyora Carme Sanahuja i Masgoret, cap de l’Àrea de Serveis i 
Atenció a les Persones
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Suplent: La senyora Gemma Tuset i Serra, tècnica d’Ocupació, 
Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Consum.

Secretari/a: La senyora Imma Lorenzo Valencia, administrativa de l’Àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics.

Suplent: La senyora Natividad Coiduras Otal, administrativa de l’Àrea 
de Secretaria i Serveis Jurídics.

16.CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I 
FINANCERA

La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del contracte 
han de disposar és la que a continuació es detalla per a cada lot. 

No s’admet en aquest contracte la classificació com a criteri alternatiu de solvència al no 
estar inclòs l’objecte principal del contracte en l’àmbit de classificació de cap dels grups o 
subgrups de classificació vigent, atenent els codis CPV del contracte.

Solvència econòmica:

Condició de solvència: 

Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.  

Mitjans d’acreditació de la condició de solvència: 

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, 
si l’empresa estigués inscrita; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què 
hagi d’estar inscrit. 

Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el 
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació dels documents següents:

a)  El model 390 (declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració mensual o 
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any.

b)  El model 100 (declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques). 
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En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 
contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum 
anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de 
què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.

Requisit d’admissió de la condició de solvència: 

Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a:

Lot 1: 163.066,25  euros, IVA exclòs

Lot 2: 92.258,13  euros, IVA exclòs

Solvència tècnica i professional:

Condició de solvència única: 

Experiència en la realització de treballs o serveis de la mateixa o similar naturalesa que 
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels tres últims anys. Per 
determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que 
constitueix l’objecte del contracte s’ha d’acudir al codi CPV previst en la clàusula 1 del 
Plec de clàusules administratives particulars.

Mitjans d’acreditació de la condició de solvència única: 

1.  Relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual se n’indiqui l’import, la 
data i el destinatari, públic o privat.

2.  Quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis 
o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels 
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, 
aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació 
l’autoritat competent.

Requisit d’admissió de la condició de solvència única: 

Acreditar com a realitzat durant l’any natural de més execució del període citat un 
import anual acumulat igual o superior a:

Lot 1: 163.066,25  euros, IVA exclòs

Lot 2: 92.258,13  euros, IVA exclòs
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17.CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ

LOT 1: Servei d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes” 

Criteris que depenen d'un judici de valor. Fins a 70 punts

CRITERI 1 - PROJECTE EDUCATIU (màxim de 44 punts)

Projecte educatiu del centre que ha d’incloure, com a mínim, els apartats següents:

a) Definició del model educatiu.
b) Coneixement de l’entorn i integració
c) Trets d’identitat i valors
d) Model de centre i criteris pedagògics
e) Programació didàctica concreta per a un curs escolar 

(etapes, objectius, continguts curriculars, metodologia i 
avaluació)

f) Projectes pedagògics o activitats singulars o innovadores, 
que inclourà la descripció, els objectius i els elements 
necessaris per dur-los a terme.

g) Espais i/o canals d’informació, treball en xarxa, col·laboració 
i participació amb les famílies

Per tal de valorar aquest criteri, es tindrà en compte el següent:

En relació al model i principis pedagògics, es valoraran els aspectes 
següents fins a 12 punts:

 Definició d’un model educatiu basat en l’infant com element 
central de l’educació (fins a 4 punts).

 Definició dels trets d’identitat i valors que regiran la 
prestació del servei així com l’aplicació pràctica dels 
mateixos, basats en principis d’educabilitat, educació 
inclusiva, aconfessional, tot respectant les diversitats 
religioses i culturals; i educació per la igualtat, no sexista, 
no discriminatòria i integradora (fins a 4 punts).

 Definició d’un model de centre basat en atenció a la 
diversitat de l’alumnat i a les necessitats educatives 
específiques que aquest pugui presentar; basat en l’ús del 
català com a criteri bàsic en les relacions amb els infants, 
les famílies i l’entorn; i basat en criteris pedagògics a l’hora 
d’escollir els materials didàctics, la creació d’espais i 
l’agrupació dels infants (fins a 4 punts).

En relació a la innovació, es valorarà fins a 12 punts
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 Proposta de projectes pedagògics o activitats singulars i 
innovadores i elements i accions per a dur-los a terme.

En relació a la concreció i desenvolupament del currículum es valorarà fins a 
8 punts:

 La qualitat de la programació didàctica concreta per a un 
curs escolar per als nivells o grups d’edat que es proposen 
en els plecs i d’acord amb el desenvolupament global de 
l’infant en cada etapa, tenint en compte la diversitat i la 
maduració de cada infant.

Pel que fa al coneixement de l’entorn i el treball en xarxa es valorarà fins a 
8 punts:

 Treball en xarxa entre altres actors educatius i entitats del 
municipi, en especial amb les escoles de primària on s’ubica 
l’escola i amb l’altre escola bressol municipal  amb l’objectiu 
de compartir experiències i treballar per impulsar el 
desenvolupament dels serveis i potenciar un treball conjunt, 
integral i transversal (fins a 4 punts).

 Aprofitament pedagògic de les festes populars i tradicionals 
pròpies de l’entorn com a element integrador (fins a 2 
punts)

 Coneixement de l’entorn on s’ubica el centre: recursos 
educatius, socials, cultural i sanitaris (fins a 2 punts).

Pel que fa a la relació amb les famílies es valorarà fins a 4 punts:

 La proposta d’espais o canals d’informació col·laboració i 
participació amb les famílies i protocol de gestió de les 
queixes i suggeriments.

CRITERI 2 – PLA DE MÀRQUETING (màxim de 12 punts)

Pla de màrqueting que inclogui una campanya a dur a terme durant tot l’any amb 
l’objectiu de difondre l’escola i el seu projecte educatiu amb l’objectiu de captar nous 
usuaris al centre, en especial en els grups oberts que no han arribat al màxim d’alumnes 
establert. Es valorarà la concreció mensual de les accions a dur a terme, el material de 
difusió, les eines i mitjans a utilitzar, en especial en les xarxes socials i els medis 
comarcals. 

CRITERI 3 - FORMACIÓ RECURSOS HUMANS (màxim 8 punts)

Per valorar aquest criteri cal aportar el pla de formació per al primer any:
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Pla de formació del personal docent, del qual es valorarà primordialment la planificació 
de la formació pedagògica del personal docent i altra formació relacionada amb l’equip 
docent. Per a la millora de l’actualització continuada de les educadores es valorarà la 
formació pedagògica específica apropiada i qualificada, innovadora, que s’ajusti a les 
necessitats del perfil professional i del centre, especificant els cursos, a qui aniran 
dirigits, durada, temàtica, objectius, entre altres (fins a 6 punts).

Pla de formació del personal no docent, del qual es valorarà la planificació detallada de 
cada curs, a qui aniran dirigits, durada, temàtica, objectius, entre altres (fins a 2 punts).

CRITERI 4 – PROTOCOL DE GESTIÓ DE LES ABSÈNCIES/BAIXES (màxim de 6 
punts): es valorarà el sistema organitzatiu per cobrir les absències, tenint en compte la 
celeritat de les mateixes, el sistema d’actualització de la borsa de professionals 
disponibles per a cada categoria docent i la resta de personal. 

Criteris que depenen d'una adjudicació automàtica. Fins a 30 punts

CRITERI AUTOMÀTIC 1. OFERTA ECONÒMICA màxim 30 punts

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la 
següent fórmula de valoració econòmica: 

Puntuació = (Pmax x OM) /OV 

Puntuació: punts obtinguts per la proposició objecte de valoració

OM: preu més baix ofert de totes les proposicions presentades 

OV: preu de la l’oferta objecte de valoració

Pmax: puntuació màxima 

L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació.

LOT 2: Servei d’escola bressol municipal La Torreta 

Criteris que depenen d'un judici de valor. Fins a 70 punts

CRITERI 1 - PROJECTE EDUCATIU (màxim de 44 punts)

Projecte educatiu del centre que ha d’incloure, com a mínim, els apartats següents:

h) Definició del model educatiu.
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i) Coneixement de l’entorn i integració
j) Trets d’identitat i valors
k) Model de centre i criteris pedagògics
l) Programació didàctica concreta per a un curs escolar 

(etapes, objectius, continguts curriculars, metodologia i 
avaluació)

m) Projectes pedagògics o activitats singulars o innovadores, 
que inclourà la descripció, els objectius i els elements 
necessaris per dur-los a terme.

n) Espais i/o canals d’informació, treball en xarxa, col·laboració 
i participació amb les famílies

Per tal de valorar aquest criteri, es tindrà en compte el següent:

En relació al model i principis pedagògics, es valoraran els aspectes 
següents fins a 12 punts:

 Definició d’un model educatiu basat en l’infant com element 
central de l’educació (fins a 4 punts).

 Definició dels trets d’identitat i valors que regiran la 
prestació del servei així com l’aplicació pràctica dels 
mateixos, basats en principis d’educabilitat, educació 
inclusiva, aconfessional, tot respectant les diversitats 
religioses i culturals; i educació per la igualtat, no sexista, 
no discriminatòria i integradora (fins a 4 punts).

 Definició d’un model de centre basat en atenció a la 
diversitat de l’alumnat i a les necessitats educatives 
específiques que aquest pugui presentar; basat en l’ús del 
català com a criteri bàsic en les relacions amb els infants, 
les famílies i l’entorn; i basat en criteris pedagògics a l’hora 
d’escollir els materials didàctics, la creació d’espais i 
l’agrupació dels infants (fins a 4 punts).

En relació a la innovació, es valorarà fins a 12 punts

 Proposta de projectes pedagògics o activitats singulars i 
innovadores i elements i accions per a dur-los a terme.

En relació a la concreció i desenvolupament del currículum es valorarà fins a 
8 punts:

 La qualitat de la programació didàctica concreta per a un 
curs escolar per als nivells o grups d’edat que es proposen 
en els plecs i d’acord amb el desenvolupament global de 
l’infant en cada etapa, tenint en compte la diversitat i la 
maduració de cada infant.
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Pel que fa al coneixement de l’entorn i el treball en xarxa es valorarà fins a 
8 punts:

 Treball en xarxa entre altres actors educatius i entitats del 
municipi, en especial amb les escoles de primària on s’ubica 
l’escola i amb l’altre escola bressol municipal  amb l’objectiu 
de compartir experiències i treballar per impulsar el 
desenvolupament dels serveis i potenciar un treball conjunt, 
integral i transversal (fins a 4 punts).

 Aprofitament pedagògic de les festes populars i tradicionals 
pròpies de l’entorn com a element integrador (fins a 2 
punts)

 Coneixement de l’entorn on s’ubica el centre: recursos 
educatius, socials, cultural i sanitaris (fins a 2 punts).

Pel que fa a la relació amb les famílies es valorarà fins a 4 punts:

 La proposta d’espais o canals d’informació col·laboració i 
participació amb les famílies i protocol de gestió de les 
queixes i suggeriments.

CRITERI 2 – PLA DE MÀRQUETING (màxim de 12 punts)

Pla de màrqueting que inclogui una campanya a dur a terme durant tot l’any amb 
l’objectiu de difondre l’escola i el seu projecte educatiu amb l’objectiu de captar nous 
usuaris al centre, en especial en els grups oberts que no han arribat al màxim d’alumnes 
establert. Es valorarà la concreció mensual de les accions a dur a terme, el material de 
difusió, les eines i mitjans a utilitzar, en especial en les xarxes socials i els medis 
comarcals. 

CRITERI 3 - FORMACIÓ RECURSOS HUMANS (màxim 8 punts)

Per valorar aquest criteri cal aportar el pla de formació per al primer any:

Pla de formació del personal docent, del qual es valorarà primordialment la planificació 
de la formació pedagògica del personal docent i altra formació relacionada amb l’equip 
docent. Per a la millora de l’actualització continuada de les educadores es valorarà la 
formació pedagògica específica apropiada i qualificada, innovadora, que s’ajusti a les 
necessitats del perfil professional i del centre, especificant els cursos, a qui aniran 
dirigits, durada, temàtica, objectius, entre altres (fins a 6 punts).

Pla de formació del personal no docent, del qual es valorarà la planificació detallada de 
cada curs, a qui aniran dirigits, durada, temàtica, objectius, entre altres (fins a 2 punts).

CRITERI 4 – PROTOCOL DE GESTIÓ DE LES ABSÈNCIES/BAIXES (màxim de 6 
punts): es valorarà el sistema organitzatiu per cobrir les absències, tenint en compte la 
celeritat de les mateixes, el sistema d’actualització de la borsa de professionals 
disponibles per a cada categoria docent i la resta de personal. 
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Criteris que depenen d'una adjudicació automàtica. Fins a 30 punts

CRITERI AUTOMÀTIC 1. PROPOSTA ECONÒMICA màxim 20 punts

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la 
següent fórmula de valoració econòmica: 

Puntuació = (Pmax x OM) /OV 

Puntuació: punts obtinguts per la proposició objecte de valoració

OM: preu més baix ofert de totes les proposicions presentades 

OV: preu de la l’oferta objecte de valoració

Pmax: puntuació màxima 

L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació.

CRITERI AUTOMÀTIC 2. MILLORA DE LES RETRIBUCIONS BRUTES DEL 
PERSONAL AMB CATEGORIA “EDUCADOR/A INFANTIL” màxim 10 punts

Proposta d’equiparar les retribucions del personal actual i el de nova incorporació amb 
titulació (que no siguin derivades d’una modificació de contracte) de Tècnic/a d’Educació 
Infantil i categoria d’Educador/a Infantil que presten servei a l’Escola Bressol, amb la 
categoria de Mestra (grup II) segons les taules salarials de Centres d’Educació Infantil 
2015 (gestió indirecta) compreses a l’annex II Bis de la Resolució de 8 de juny de 2015, 
de la “Dirección General d’Empleo”, per la qual es registra i publica l’Acta dels acords 
referents a les taules salarials i la nova redacció de l’article 26 del XI Conveni col·lectiu 
d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil, ates que el compliment 
d’aquest criteri afegeix valor al servei, tenint en compte que el component de la mà 
d’obra és essencial en aquest contracte, i que la qualitat de la prestació, té relació 
directe amb el vincle que s’estableix entre els usuaris i els professionals que imparteixen 
el servei.

Els licitadors hauran d’aportar una Declaració Responsable, amb el compromís 
d’equiparar el/s sou/s segons l’estipulat en aquesta clàusula.

18.GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA I DEL CONTRACTE
Per a participar en la licitació del contracte no es preveu l’obligació de constituir cap 
garantia provisional.
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Per contra, el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació previstos a l’apartat anterior d’aquest informe, ha de constituir a disposició 
de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’IVA.

En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte.

19.TERMINI DE GARANTIA
Es proposa un termini de garantia de 6 mesos des de la data de finalització del contracte 
i vençut el termini de garantia, sense que la recepció formal i la liquidació s‘hagin produït 
per causes no imputables al contractista, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 
garantia. 

20.OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Atès que es tracta d’una licitació amb més d’un criteri de valoració, la determinació de 
les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 
l’oferta que compleixi els dos criteris següent: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 
econòmiques presentades. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de 
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions. 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, 
el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de 
les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és 
igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

21.CRITERIS DE DESEMPAT
L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació d’un contracte basat, un cop 
aplicats els criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent 
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dels següents criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació 
d’ofertes: 

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en 
plantilla de cadascun dels licitadors, primant en cas d’igualtat, el major número de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla.

b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les 
empreses.

c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors.

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al 
desempat.

22.SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, el contracte podrà ser suspès per acord de l’òrgan de contractació o 
perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el 
pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’òrgan de contractació amb un 
mes d’antelació.

En cas que es produeixi la suspensió del contracte el l’òrgan de contractació ha d’abonar 
al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin seguint les regles 
establertes en l’esmentat precepte.

23.MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES PREVISTES 
Les ampliacions o reduccions dels serveis objecte del contracte vindran determinades per 
causa de necessitats de canvi en raó de modificacions significatives en l’àmbit 
organitzatiu del servei, per ampliació o reducció de la demanda dels serveis que 
s’ofereixi a cada centre i la conseqüent reorganització, tant metodològica com de 
personal. En aquests casos l’import corresponent a aquesta modificació no podrà superar 
el 20% del preu del contracte. 

Supòsits de modificació contractual:

 
Primer. L’obertura de grups/aules en funció de la demanda així com la nova distribució 
dels grups/aula i contractació de nou personal, en funció de la demanda (veure els detall 
de l’import màxim de modificació per a cada obertura de grup en l’estudi de costos 
annexat). Per al càlcul dels costos de modificació contractual s’ha tingut en compte les 
ràtios de personal que marca del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.  

Aquests supòsits estan calculats per curs acadèmic complet, és a dir que, caldrà adaptar 
l’import proporcionalment al mes que es realitzi.
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De tots els imports previstos caldrà aplicar la baixa del preu del contracte presentada en 
l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 
 Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”
1 grup més:
Modificació de contracte per 1 grup/aula més del previst en els plecs (6 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: 50.497,93€ 
 
Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta
1 grup més:
Modificació de contracte per 1 grup/aula més del previst en els plecs (4 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: 41.672,82€

2 grups més: 
Modificació de contracte per 2 grups/aula més del previst en els plecs (5 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: 67.110,98€
 
3 grups més:
Modificació de contracte per 3 grups/aula més del previst en els plecs (6 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: 145.058,00€
 
 

Segon. El tancament d’aules i disminució del personal destinat en funció de la demanda, 
així com la seva distribució i disminució del personal destinat (veure el detall de l’import 
màxim de modificació per a cada tancament de grup en l’estudi de costos annexat). Per 
al càlcul dels costos de modificació contractual s’ha tingut en compte les ràtios de 
personal que marca del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

Aquests supòsits estan calculats per curs acadèmic complet, és a dir que, caldrà adaptar 
l’import proporcionalment al mes que es realitzi.

De tots els imports previstos caldrà aplicar la baixa del preu del contracte presentada en 
l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”
1 grup menys:
Modificació de contracte per 1 grup/aula menys del previst en els plecs (4 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: -16.699,12€

2 grups menys: 
Modificació de contracte per 2 grups/aula menys del previst en els plecs (3 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: -38.301,59€

 
Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta
1 grup menys:
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Modificació de contracte per 1 grup/aula menys del previst en els plecs (2 grups)
Cost màxim de modificació del contracte: -34.362,28€

 
Límits i condicions dels supòsits de modificació:

Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden 
excedir del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament.

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus 
unitaris no previstos en el contracte.

Procediment de modificació:

Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:

1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia 
del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la 
modificació.

2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils.
3. Informes del secretari i de l’interventor.
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
6. Reajustament de la garantia definitiva.
7. Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil de contractant, que 

s’ha d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de tots 
els informes emesos.

24.REVISIÓ DE PREUS 
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus del contracte.

25.SUBCONTRACTACIÓ 
La subcontractació es regeix per les previsions de l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació són:

Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”

 Direcció del centre
 Prestació del servei d’escolarització
 Prestació del servei d’acollida i permanència
 Prestació del servei de menjador (ni la preparació d’àpats, ni la funció 

educadora/acompanyament durant el servei)
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Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta

 Direcció del centre
 Prestació del servei d’escolarització
 Prestació del servei d’acollida i permanència
 Prestació de la funció educadora/acompanyament del servei de menjador

26.CESSIÓ DEL CONTRACTE
No es permet la cessió del contracte.

27.CONTRACTES DE TREBALL A SUBROGAR
S’adjunta com annex el personal susceptible de subrogació si la llei, norma legal, 
conveni o acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general així ho determini.

28.PENALITZACIONS 
S’estableixen les infraccions següents:

a) Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions següents imputables al 
contractista:

1. La demora no justificada en l’aportació d’informes o documents, en general, 
sol·licitats per l’Ajuntament en la comesa de control de la prestació del servei.

2. La manca de comunicació a l’Ajuntament de qualsevol substitució o modificació 
de personal.

3. Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en el present 
plec i no resulti tipificada com a infracció greu o molt greu.

Cada infracció es sancionarà amb una multa de fins a 1.000€.

b) Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions següents imputables 
al contractista:

1. La interrupció en la prestació del servei per causa imputable al contractista, per 
un termini no superior a 2 hores, sense causa justificada.

2. No disposar dels materials i elements necessaris per a gestionar i explotar el 
servei en temps i forma requerits.

3. No mantenir en bon estat de neteja i conservació el material adscrit al contracte.
4. La manca de compliment de l’horari establert en els plecs o bé l’ordenat per 

l’Ajuntament.
5. L’incompliment de les normes de caràcter general aplicables al servei o les ordes 

i indicacions assenyalades per l’Ajuntament.
6. La negativa o l’endarreriment en el compliment de les mesures correctores 

indicades per l’Ajuntament.
7. Els canvis introduïts en el servei sense disposar de la necessària autorització de 

l’Ajuntament.
8. L’ocupació del personal en altres tasques durant l’horari de funcionament del 

servei.
9. Les accions o omissions en la prestació del servei que pertorbin o alterin 

greument la seva qualitat sense arribar a la paralització.
10. El tracte incorrecte greu vers els usuaris o el personal de l’Ajuntament.
11. La no admissió d’usuaris quan reuneixin els requisits que permetin la utilització 

del servei.
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12. La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que 
es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació del 
servei (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals) que no constitueixin infracció molt greu.

13. La utilització de sistemes de treball o personal diferents dels previstos en aquest 
plec o en el plec de prescripcions tècniques o en la proposició presentada pel 
contractista.

14. La manca de realització d’auditories quan sigui requerit a aquest efecte.
15. La reiteració d’infraccions lleus. Es considerarà reiteració el fet d’incórrer en tres 

o més infraccions lleus en el període d’un any.
16. L’incompliment d’obligacions documentals, com llibres de registre, documentació 

acreditativa del compliment de les obligacions laborals i de seguretat social, 
declaracions o documents similars de caràcter preceptiu.

17. Posar dificultats a les tasques de control de l’administració, com ara la negativa 
a lliurar la documentació requerida o l’impediment de l’actuació dels inspectors.

Cada infracció greu es sancionarà amb una multa de fins a 2.000€.

c) Infraccions molt greus. Es qualifiquen de molt greus les infraccions següents 
imputables al contractista:

1. Quan el contractista no apliqui la clàusula “Criteri automàtic 2. Millora de les 
retribucions brutes del personal amb categoria “educador/a infantil” sempre que 
l’hagi proposat i hagi obtingut els punts corresponents en la licitació.

2. L’abandonament del servei sense causa justificada
3. La interrupció en la prestació del servei per causa imputable al contractista, per 

un termini superior a 2 hores, sense causa justificada.
4. La no dotació del personal necessari per a la prestació del servei en les degudes 

condicions i l’incompliment de les normes laborals i de seguretat i higiene 
establertes.

5. El falsejament de les dades de control lliurades a l’administració.
6. L’ús de la llar d’infants per a tasques diferents de les establertes.
7. La interrupció total o parcial del servei de forma continuada i regular, llevat de 

casos de força major.
8. Qualsevol acció o omissió dolosa que comporti un risc o un dany a la salut dels 

infants usuaris del servei.
9. El tractament ofensiu, verbal o físic a l’usuari o familiars/acompanyants.
10. L’aplicació de tarifes per import diferent a l’autoritzat o la seva alteració i/o 

cobrament, sense l’autorització de l’Ajuntament.
11. El cobrament als usuaris de tarifes superiors a les que corresponguin d’acord 

amb aquests plecs de clàusules, així com acceptar dels usuaris premis, 
recompenses, propines o altres tipus de compensacions econòmiques no 
previstes en aquests plecs.

12. La liquidació, amb ànim fraudulent, de les tarifes de manera incorrecta.
13. Gravar o alienar béns afectats al contracte i/o destinar-los a d’altres finalitats, 

llevat que l’Ajuntament ho autoritzi expressament.
14. L’incompliment reiterat de les ordres dictades des de l’Ajuntament o impedir que 

pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.
15. L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions derivades de la 

normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de 
riscos laborals.
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16. La no intervenció immediata després de la denúncia o coneixement d’una 
situació que comporti una repercussió greu per al servei o perill greu per als 
usuaris.

17. La reiteració d’infraccions greus. Es considerarà reiteració, el fet d’incórrer en 
tres o més infraccions greus en el període d’un any.

Cada infracció es sancionarà amb una multa de fins a 3.000€.

Les penalitzacions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en 
compte els criteris objectius i subjectius següents:

- L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
- La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
- El benefici derivat de l’activitat infractora.
- La naturalesa dels perjudicis causats.
- La reincidència.
- El grau de malícia del causant de la infracció.
- El grau de participació en el fet, per títol diferent de l’autoria.
- La capacitat econòmica de l’infractor.

Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més faltes administratives 
fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, 
l’Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més 
gravetat.

Serà competent per a la imposició de les multes l’òrgan de la contractació, a 
proposta dels serveis tècnics municipals i prèvia audiència al contractista.

29.PAGAMENT 

Règim Econòmic-Financer del contracte 

Retribució del gestor del servei:
L’adjudicatari o gestor del servei es finançarà mitjançant els ingressos dels preus públics 
i una aportació municipal.

Preus públics
Els preus públics seran els aprovats per l’Ajuntament i que actualment són els que estan 
referenciats a l’ordenança fiscal número 23 de Preus públics per la prestació dels serveis 
o realització d’activitats de competència municipal, publicada al BOPB en data 18 de 
gener de 2017.

Anirà a càrrec del contractista la recaptació dels imports corresponents als preus públics 
establerts,  directament de les famílies usuàries del servei.

Si les famílies usuàries gaudeixen d’un descompte per Tarifació Educativa de 
l’Ajuntament, es tramitarà l’endós preceptiu realitzat per la família usuària i gestionat pel 
contractista, per tal que aquest rebi de l’Ajuntament la part “no abonada” corresponent a 
la Tarifació Educativa.

L’empresa haurà d’establir un protocol de gestió dels impagats amb l’objectiu 
d’aconseguir el mínim d’impagats i el seguiment es realitzarà trimestralment amb 
l’Ajuntament i, en última instància, l’Ajuntament valorarà la viabilitat d’aplicar el 
procediment de constrenyiment.
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Aportació municipal 
L'Ajuntament de La Roca del Vallès contribuirà al finançament del servei, mitjançant el 
pagament de la manera que posteriorment s'indicarà, per cobrir el dèficit que s’origini en 
el preu d’adjudicació. Aquesta aportació es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament i 
amb ajudes d’altres administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 

L’abonament de l’aportació econòmica de l’Ajuntament es durà a terme de la forma  
següent i amb presentació de la corresponent factura: 

L'adjudicatari justificarà documentalment mensualment les prestacions realitzades, 
adjuntant els documents que les acreditin, així com els ingressos obtinguts de les 
aportacions dels usuaris

Els documents aportats han de ser revisats i conformats per l’ajuntament. En cas de 
disconformitat, els documents presentats es retornaran al prestador del servei, atorgant-
li un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la recepció, als 
efectes de què pugui efectuar reclamacions o presentar-ne de nous amb les 
rectificacions corresponents. Aprovat per l’òrgan competent el reconeixement de 
l’obligació, l’import corresponent serà satisfet a l’adjudicatari dins del termini legalment 
establert, comptador a partir de la seva aprovació. 

IVA
La prestació d’aquests serveis està exempta de pagament de l’impost sobre el valor 
afegit, de conformitat amb el que disposa l’article 20.u.9è de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

Factura
L’import dels serveis prestats es justificarà mitjançant la presentació, per part de 
l’adjudicatària, de les corresponents factures mensuals, amb el desglossament 
determinat per l’Ajuntament on consti el període facturat adjuntant una petita memòria 
amb els grups oberts, els docents adjudicats per a cada grup, els infants per a cada grup 
i els preus públics recaptats en aquell període així com qualsevol incidència/observacions 
a destacar.

30.CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE

Lot 1 – Servei d’escola bressol La Roca “Les Orenetes”

Condició de caràcter social
S’estableix com a condició especial d’execució d’acord amb l’article 202 de la LCSP 
incorporar la perspectiva de gènere i evitar estereotips i elements de discriminació per 
l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere en l’ús del llenguatge i 
de la imatge dels continguts objecte del contracte, així com en la seva exposició, de 
manera que es fomentin valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, 
coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

Condicions de caràcter mediambiental
Pel que fa al servei de menjador, en base a criteris de salut i edat, en l’elaboració dels 
menús es prioritzarà que tant el producte com l’elaboració dels aliments sigui els més 
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natural possible. Es prioritzarà els productes de temporada, frescos i de proximitat. En 
concret:

- Les patates, els carbassons, la carbassa, les pastanagues, els porros, les pomes i 
les peres hauran de complir obligatòriament amb els criteris d’agricultura 
ecològica inclosos en el reglament CE 834/2007 sobre producció i etiquetat dels 
productes ecològics. 

- Les verdures només podran ser d’origen congelat un cop a la setmana, com a 
màxim.

Trimestralment, l’empresa haurà de presentar les factures on consti la qualitat ambiental 
d’aquests productes. Addicionalment, els responsables de l’Ajuntament podran realitzar 
visites no programades a la cuina de l’escola bressol per tal de comprovar la qualitat 
ambiental dels productes.

Lot 2 – Servei d’escola bressol La Torreta

Condició de caràcter social
S’estableix com a condició especial d’execució d’acord amb l’article 202 de la LCSP 
incorporar la perspectiva de gènere i evitar estereotips i elements de discriminació per 
l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere en l’ús del llenguatge i 
de la imatge dels continguts objecte del contracte, així com en la seva exposició, de 
manera que es fomentin valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, 
coresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

Condicions de caràcter mediambiental
Pel que fa al servei de càtering, en base a criteris de salut i edat, en l’elaboració dels 
menús es prioritzarà que tant el producte com l’elaboració dels aliments sigui els més 
natural possible. Es prioritzarà els productes de temporada, frescos i de proximitat. En 
concret:

- Les patates, els carbassons, la carbassa, les pastanagues, els porros, les pomes i 
les peres hauran de complir obligatòriament amb els criteris d’agricultura 
ecològica inclosos en el reglament CE 834/2007 sobre producció i etiquetat dels 
productes ecològics. 

- Les verdures només podran ser d’origen congelat un cop a la setmana, com a 
màxim.

Trimestralment, l’empresa haurà de presentar les factures on consti la qualitat ambiental 
d’aquests productes o bé una certificació en la qual s’acrediti aquesta condició. 
Addicionalment, els responsables de l’Ajuntament podran realitzar visites no 
programades a la cuina de l’escola bressol per tal de comprovar la qualitat ambiental 
dels productes.

31.OBLIGACIONS ESSENCIALS
Si el contractista no aportés la documentació requerida en els plecs, o fos incompleta o 
calgués més informació complementària, l’Ajuntament podrà requerir la seva presentació 
i el contractista estarà obligat, amb caràcter d’obligació essencial, a presentar-ho en 
temps i forma. 

32.ALTRES
Mesures en cas de vaga legal
En el supòsit de vaga general o de vaga legal en el sector al qual pertanyen els 
treballadors/res adscrits al servei, l’adjudicatari haurà de mantenir informat de forma 
permanent al responsable del contracte o qui en aquest delegui de l’Ajuntament en cas 
de vaga, de les incidències i desenvolupament de la vaga.
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Una vegada finalitzada aquesta vaga, l’entitat adjudicatària haurà de presentar un 
informe en el que s’indiquin els serveis mínims prestats i el nombre d’hores/serveis que 
s’hagin deixat de prestar. Aquest informe haurà de presentar-se en el termini màxim 
d’una setmana després de la finalització de la vaga.

Una vegada comprovats els incompliments produïts com a conseqüència de la vaga, el 
responsable del contracte procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura del 
període en que s’hagi produït la vaga legal. Aquesta valoració es comunicarà a 
l’adjudicatari, per a la seva deducció a la factura corresponent o, en el seu cas, en la 
següent al període de facturació. 

L’Ajuntament podrà establir serveis mínims en cas de vaga.”

5. El 28 de març de 2019, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i la senyora Helena Iserte Rovira, lletrada 
dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del 
conveni de cooperació formalitzat el 13 de juny de 2018 entre el Consell 
Comarcal i l’Ajuntament per a la prestació del servei d’assistència jurídica, han 
elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que regula aquesta 
contractació.

6. El 28 de març de 2019, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, va emès l’informe jurídic preceptiu que 
preveu la disposició addicional tercera apartat 8 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.

7. El 28 de març de 2019, el senyor Antoni López Alonso, interventor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, ha emès l’informe de fiscalització de l’inici de 
la licitació.

FONAMENTS DE DRET

1. La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.

2. L’article 17 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.

3. L’article 156 i següents 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.
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4. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.

5. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que 
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic.

6. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques.

7. L’article 174.2 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

8. L’article 80 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals.

9. La disposició addicional 2 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Vist l’informe de secretaria, emès en data 28 de març de 2019.

Vist l’informe d’intervenció,  emès en data 28 de març de 2019. 

Per tot això,

Es proposa al Ple que adopti els següents:

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació dels serveis per a la gestió de les 
escoles bressol municipals de la Roca del Vallès.

Segon.- Convocar la licitació pel procediment obert d’acord amb l’article 156 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.

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 2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001 Data document: 03/04/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 13/06/2019 Alcalde en funcions

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 18/06/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001


                                                                                    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

68

Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 1.229.006,28 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 0832322710 del Pressupost general de l’Ajuntament, 
d’acord amb el següent detall:

Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”

2019 2020 2021 2022 TOTAL

56.296,
82€

154.816,
26€

154.816,
26€

98.519,
44€

464.448,
78€

Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta

2019 2020 2021 2022 TOTAL

92.673,6
4 € 

254.852,5
0 € 

254.852,5
0 € 

162.178,8
6 € 

764.557,5
0 € 

Atès que el contracte comportarà despeses de caràcter plurianual, al comprendre més 
d’un exercici pressupostari, la seva autorització o realització se subordinarà al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d'acord amb l'article 
174 del text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quart.- Publicar aquesta licitació al perfil del contractant  i al Diari Oficial de la Unió 
Europea.

Cinquè.- Nomenar els membres de la Mesa de Contractació següents:

President: Titular: El senyor Carles Fernández i Pérez, alcalde.

Suplent: El senyor Albert Gil i Gutiérrez, regidor de Serveis 
Territorials, Seguretat Ciutadana i delegat de Santa Agnès.

Vocals: Titular: El senyor Antoni Peralta Garcerá secretari municipal.

Suplent: El senyor Jordi Vendrell i Ros, cap dels Serveis Jurídics i 
secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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Titular: El senyor Antoni López i Alonso, interventor municipal.

Suplent: La senyora Marta Gimeno Mené, tècnica d’Administració 
Econòmica.

Titular: La senyora Carme Sanahuja i Masgoret, cap de l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones

Suplent: La senyora Gemma Tuset i Serra, tècnica d’Ocupació, 
Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Consum.

Secretari/a: Titular: La senyora Imma Lorenzo Valencia, administrativa de 
l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics.

Suplent: La senyora Natividad Coiduras Otal, administrativa de l’Àrea de Secretaria 
i Serveis Jurídics

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El segon punt d’urgència és la modificació del contracte de gestió 
indirecta de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del 
Vallès. Aquesta modificació de contracte es produeix per poder donar resposta a unes 
demandes d’inscripció... Perdó, ho estan repartint ara, m’esperaré que estigui repartit.

Doncs hi havia una demanda d’incorporació de nous alumnes a P0 i crec que també 
algun a P1 i això provocava la necessitat de la creació d’un nou grup, diguem-ne, en el 
funcionament de les ràtios de personal educatiu i alumnes i nombre d’aules obertes, 
això implicava que passar de dues aules que teníem en aquests moments de P1 i P2 a 
passar a tres aules de P0 i P2, havíem de passar de tres a cinc persones amb la 
incorporació de només dos o tres alumnes. Llavors, clar, això..., imputar aquest cost a 
l’empresa per obrir una aula d’aquest tipus, necessitàvem fer una modificació de 
contracte per poder oferir aquest servei. I amb la voluntat que les escoles bressol 
segueixen funcionant i puguin seguir donant un servei, en aquest cas, a la Torreta..., a 
més a més, es donava el cas que alguna de les famílies tenia ja un germà inscrit a 
l’escola bressol. Doncs per això la forma viable que hem trobat és fer una modificació 
de contracte en què l’ajuntament hi aporta més recursos econòmics per l’obertura 
d’aquesta nova aula i poder donar resposta i que nens de la Torreta no es quedin 
sense plaça a l’escola bressol.

L’import d’aquesta modificació de contracte són 10.736,04 euros fins a final de curs. Es 
fa fins a final de curs perquè en el punt següent de l’ordre del dia el que plantegem és 
la licitació, que després ja presentarà la regidora, la licitació del nou servei d’escoles 
bressol. Aquest és el que plantegem en aquesta urgència. Alguna qüestió?

Doncs si no hi ha cap més qüestió, passaríem a la votació de la urgència.

(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions de la urgència: 

S’aprova per unanimitat

I ara passem a la votació de l’acord.

(Els regidors emeten el vot.)

Votació de la proposta: 

S’aprova per unanimitat

Aprovació de la modificació del contracte del servei de gestió de l’Escola 
bressol municipal de la Torreta

Es posa en consideració del ple la proposta que, literalment, diu: 

RELACIÓ DE FETS

1. El 22 d’agost de 2013, es formalitzà el contracte per a la gestió indirecta de 
l’explotació del servei d’Escola bressol municipal de La Torreta, a la Roca del 
Vallès, sota la modalitat de concessió, amb Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, SL, per una durada de 4 anys i amb la possibilitat de prorrogar-lo per 
mutu acord de les parts per un màxim de 2 anys més.

2. El 27 de setembre de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga 
forçosa del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca 
del Vallès formalitzat el 22 d’agost de 2013, fins a l’assumpció de la prestació 
del servei per part d’un nou contractista.

3. El 21 de febrer de 2019, l’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 2019/244, 
va aprovar requerir a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, que procedeixi 
a l’obertura immediata d’un nou grup, adaptat l’equip i l’organització, per tal 
que garanteixi el servei a les famílies interessades així com mantingui una 
resposta apropiada a la demanda de matriculació viva del barri per donar 
continuïtat al servei.

4. El 27 de març de 2019, la senyora Rosó Borràs Ruz, tècnica de l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les persones, va emetre l’informe següent:

“En data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el Contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol 
municipal La Torreta, a la Roca del Vallès amb l’empresa SERVEIS PER A LA 
INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de juliol de 
2018, va acordar aprovar la pròrroga forçosa del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei públic d’Escola  
bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès formalitzat el 22 d’agost de 
2013, fins l’assumpció de la prestació del servei per part d’un nou contractista.

Atès la resolució d’alcaldia núm. 2019/244 de data 21/02/2019 en la qual es 
requeria a l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL, gestora 
de l’explotació del servei d’Escola Bressol Municipal de la Torreta, a la Roca del 
Vallès, que procedís a l’obertura immediata d’un nou grup, adaptant l’equip 
educatiu i l’organització, per tal que garanteixi el servei a les famílies 
interessades així com mantingui una resposta apropiada a la demanda de 
matriculació viva del barri per donar continuïtat al servei.

Vist el recurs de reposició contra la citada resolució núm. 2019/244, presentat 
en data 21/03/2019 i NRE 2019/2797, i sense entrar en consideracions al 
respecte del citat recurs, atès que aquesta valoració jurídica no és competència 
de la tècnica sotasignada, si que informo sobre l’opció que proposa l’empresa 
gestora del servei al respecte d’una possible modificació del contracte per tal de 
procedir a l’obertura d’un nou grup/aula i donar servei a les famílies 
demandants.

En primer lloc la tècnica sotasignada es veu en l’obligació d’informar que està 
pendent de valoració la possibilitat d’una prèvia modificació contractual per tal 
de reparar la tramitació en referència al pagament de la diferència per 
modificació de les quotes, que en el seu dia es van aprovar.

Seguidament i entrant a la modificació de contracte proposada per l’empresa 
SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL per tal de poder assumir 
l’obertura d’un nou grup i tenint en compte que, actualment, hi ha com a mínim 
4 famílies interessades en entrar a l’escola informo que:

1) Que l’estudi econòmic, de data 20 de febrer de 2019, que adjunta la 
concessionària amb el recurs de reposició,  sembla recollir el cost per a 5 
mesos d’obertura de nou grup (mesos de març, abril, maig, juny i juliol de 
2019) 

2) Que si es decideix aprovar la modificació del contracte s’haurà de tenir en 
compte que, com a d’hora, el nou grup s’obrirà a partir del mes d’abril de 
2019 i conseqüentment l’import de la modificació contractual serà per 
l’import proporcional dels 4 mesos següents: abril, maig, juny i juliol del 
2019.

3) Que la tècnica sotasignada ha demanat, urgentment, a l’empresa SERVEIS 
PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL, l’import exacte de la modificació 
contractual per als 4 mesos: abril, maig, juny i juliol de 2019 i informarà a 
Serveis Jurídics i Econòmics immediatament en sigui informada.

Atesa la naturalesa del contracte, de les diferents modificacions de contractes 
efectuades anteriorment i de la necessitat de mantenir aquest servei municipal i 
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donar servei a les famílies, la tècnica sotasignada sol·licita els informes 
preceptius de Serveis Jurídics i Serveis Econòmics per tal de procedir, si escau, 
a la corresponent modificació contractual.”

5. El 28 de març de 2019, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de 
l’Ajuntament, i la senyora Helena Iserte Rovira, Lletrada dels Serveis Jurídics 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, varen emetre un informe que conclou 
que res no obsta la modificació proposada en relació amb el contracte per a la 
gestió indirecta de l’explotació del servei d’Escola bressol municipal de La 
Torreta, a la Roca del Vallès, sota la modalitat de concessió, formalitzat el 22 
d’agost de 2013 amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL.

6. El 28 de març de 2019, el senyor Antoni López i Alonso, interventor de 
l’Ajuntament, va informar la modificació del contracte proposada.

FONAMENTS DE DRET

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

2. El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que regeixen el contracte per a la gestió indirecta de l’explotació del 
servei d’Escola bressol municipal de La Torreta, a la Roca del Vallès, sota la 
modalitat de concessió.

3. La disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
fa a la competència del Ple de l’Ajuntament per adoptar aquest acord.

Vist l’informe jurídic emès en data de 28 de març de 2019.

Vist l’informe d’intervenció emès en data de 28 de març de 2019. 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

ACORDI

Primer.- Modificar el contracte per a la gestió indirecta de l’explotació del servei 
d’Escola bressol municipal de La Torreta, a la Roca del Vallès, sota la modalitat de 
concessió, formalitzat el 22 d’agost de 2013 amb Serveis per a la Infància Créixer 
Junts, SL consistent en obrir una tercera línia per tal d’incorporar nous infants de 
P0 el cost de la qual ascendeix a 10.736,04 euros.

Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 10.736,04 euros amb 
càrrec a la partida 08 323 22710 del Pressupost General de l’Ajuntament.
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Tercer.-  REQUERIR  a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, per a què en el 
termini de 15 dies comptadors des de la data de notificació d’aquest acord reajusti 
la garantia definitiva del contracte per tal de guardar la deguda proporció amb el 
nou preu modificat per l’import de 10.736,04.

Quart.- FORMALITZAR en document administratiu la modificació acordada.

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

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- I passem al tercer punt d’urgència, que és la..., ara la repartiran també, 
esmento el que és i la regidora, la senyora Roser Moreno, doncs ens donarà compte 
del mateix, que és la licitació del contracte del servei per la gestió de les escoles 
bressol municipals. Esperem que tingui tothom la seva documentació. Doncs endavant, 
Roser.

Sra. Moreno.- Gràcies, senyor alcalde. Doncs atès..., va lligat una mica amb el punt 
anterior, que ens hem passat, almenys aquests tres últims anys, havent de fer 
modificacions de contracte perquè el contracte que teníem dels dos serveis de les 
escoles bressol no s’ajustava al que era la realitat. Portem a licitació les dues escoles 
alhora en dos lots diferents. Un lot és l’escola bressol municipal de Les Orenetes i 
l’altre, la de la Torreta, amb una durada inicial de tres anys, més pròrrogues de dos 
anys. La previsió és que ja estigui per funcionar en el curs proper, el 2019-2020. Amb 
la gran diferència que el contracte serà un contracte de servei i que el risc no recaurà 
en l’empresa, com fins ara, sinó que serà el risc a càrrec de l’ajuntament, perquè 
apostem per una bona oferta educativa des de zero a setze anys.

El pagament..., per tant, el contractista cobrarà els preus públics estipulats per 
l’ajuntament i l’ajuntament és qui els retribuirà amb els fons propis i el deslligarem de 
les subvencions que rebíem fins ara de la Diputació. Fins ara el dèficit que hi havia de 
les subvencions ens feia, això, que les escoles no podien arribar a final de mes perquè 
estàvem sempre pendents d’aquesta subvenció, i al contracte posava que no podíem 
avançar aquesta subvenció fins que nosaltres no la rebéssim. Llavors, hem deslligat 
completament aquesta subvenció i, per tant, correrà a risc de l’ajuntament i, a més a 
més, serà un pagament mensual. Això per facilitar la viabilitat econòmica de les dues 
escoles.

L’escola bressol de Les Orenetes surt amb un preu bàsic de licitació..., la de Les 
Orenetes, que és la de la Roca, surt amb un preu de base de 978.397,50 i la de la 
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Torreta, amb 553.548,78. Llavors hem canviat també els barems de puntuacions. Es 
dona un valor de..., hi haurà una valoració de judici de valor per la qual no és la 
valoració automàtica, sinó que hi haurà una mesa d’experts per fer la valoració dels 
projectes que es presentin. Són de 70 punts, dins d’aquests 70 punts són: 44 per al 
projecte educatiu, 12 per a un pla de màrqueting, 8 per a la formació de recursos 
humans i 6 per al protocol d’absències i baixes, i una valoració automàtica de 30 
punts. Això per a l’escola Les Orenetes. Per a la de la Torreta també és de 70 punts, la 
de judici de valor, en què 44 també és el projecte educatiu, 12 també el pla de 
màrqueting i 8 de la formació de recursos humans. Llavors aquí la diferència és la de la 
Torreta els 6 punts són del protocol i pla de comunicació, que era el que no teníem fins 
ara, i llavors la resta és igual, la valoració automàtica de 30 punts. I amb la de la 
Torreta també hem afegit una puntuació extra de deu punts perquè es millori la 
retribució de les treballadores, que és la diferència que hi havia amb la de Les 
Orenetes d’aquí la Roca. Llavors al comitè d’experts es demana per el judici d’aquest 
concurs, perquè com que és un judici de valor superior d’un 70 per cent, doncs, hi 
haurà una comissió d’experts, com dic, que valorarà aquest contracte.

Els grups infants a professionals llavors es contempla que l’escola Les Orenetes surt 
amb un grup de P0, dos de P1 i dos de P2 amb un total de cinc grups. El de la Torreta, 
un de P0, un de P1 i un de P2, un total de tres grups. La de Les Orenetes es 
contemplen infants màxims d’uns 74 i de la Torreta, 41 infants. Pel que fa a 
professionals, la de Les Orenetes d’aquí la Roca seria una directora, dues mestres, cinc 
educadores infantils i, si cal, un professional extra de reforç. I la de la Torreta seria 
una mestra que faci també alhora tasques de direcció, més quatre educadores infantils 
i, si cal, també aquesta professora extra en cas que s’hagués d’obrir un altre grup. Els 
números de partida han sigut basant-nos en l’estudi del que ha sigut la realitat 
d’aquests anys, d’acord? Llavors mirant les estadístiques, s’ha valorat que surti un 
amb 74 infants, l’altre amb 41 infants. Això seria el resum de la licitació que ja està en 
marxa.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyora Roser. Alguna qüestió per part d’algú? Primer 
Iniciativa, senyor Martín.

Sr. Martín.- Sí, previamente, a ver, es un tema, el de l’escola bressol de la Torreta, 
entendemos la urgencia y que además ya quedó de manifiesto en el pleno de enero, si 
no recuerdo mal, por parte de una de las vecinas, que lo dijo en el plenario. Pero a 
nosotros nos hubiera gustado que un tema que creemos que es muy, muy, muy 
importante para el futuro de nuestro municipio, se hubiera hablado con los grupos 
políticos antes. Esto se nos planteó en la Comisión Informativa como que podía venir o 
no venir a plenario y el documento, creo, yo lo he leído ahora por encima pero no lo 
había leído, por lo tanto, no sabíamos de qué iba.

Creemos que es un paso hacia la buena dirección, pero nos hubiera gustado haber 
tenido voz en poder decir que también hay otras alternativas y no se nos ha dado esa 
oportunidad y además se nos presentan estos números y este pliego y hacerlo ahora. 
A ver, evidentemente estamos en una época que dentro de tres días empieza ya la 
época de matrículas, que dentro de tres días empieza..., evidentemente, pero claro es 
que este es un tema que venimos arrastrando ya desde hace tiempo, con el tema de 
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que las subvenciones no llegan, el ayuntamiento ha tenido que ir adelantando dinero 
ya varias veces, etcétera. Y, por lo tanto, con un poco de previsión, igual no 
tendríamos que venir ahora con urgencias y demás.

Creemos que es un paso en la buena dirección, pero a nosotros se nos va a hacer 
bastante, bastante duro tener que votar que sí a algo que hemos leído ahora. También 
se nos va a hacer muy duro votar que no, porque es un tema que creemos que va en 
la buena dirección. Pero, bueno, creo que ha habido un fallo de coordinación entre el 
equipo de gobierno y la oposición, en este caso. Y simplemente poner de manifiesto 
esto, que nos parece que va la cosa demasiado rápida y que no nos habéis dado 
oportunidad de expresar una opinión. Gracias.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Martín. Senyora Pujol...

Sra. Pujol.- Bé, nosaltres una mica en la línia del senyor Martín, entenem la 
importància de les escoles bressol, sobretot en la conciliació de la vida familiar i 
laboral, és per això que votarem que sí a la urgència. Però no entenem la urgència, si 
fa tres anys, més de tres anys perquè, quan nosaltres érem al govern, ja hi havia 
moltíssimes dificultats amb el pagament de les subvencions per part de la diputació, 
però si ja fa tant temps que això passa, entrar per urgència en el darrer ple d’aquest 
mandat aquest tema, creiem que es podia haver fet abans. També és cert que no s’ha 
parlat amb l’oposició, jo personalment no sé quines diferències hi han entre una 
concessió administrativa i un contracte de serveis, que és..., amb l’explicació que ha 
fet la regidora, és difícil de saber quines són les diferències, què obliga l’ajuntament, 
què no obliga, quines són... Per tant, una mica en la línia del Dani, aquestes coses 
s’haurien pogut fer una mica més planificades. Però entenem que les escoles bressol 
són molt importants, per tant, creiem que s’ha de passar per aquest ple. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Senyora Roser Moreno...

Sra. Moreno.- Sí, subscric això, que realment nosaltres la previsió era haver anat 
amb temps, però també lligat una mica amb la manca de personal a l’hora de fer els 
plecs, ha sigut..., és un procés molt llarg i per molt que ens proposéssim posar-nos-hi 
abans, ha estat impossible, el dia a dia s’ha menjat... Llavors, els plecs s’haurien 
d’haver acabat abans però no ha pogut ser, o sigui, tècnicament ens ha estat 
impossible.

Llavors, la diferència, senyora Pujol, bàsica, és aquesta, que l’ajuntament pren la 
importància de tenir l’escola bressol fent-se càrrec sobretot de les dificultats 
econòmiques d’això que he explicat, que va lligat a una subvenció que ha anat 
malament des que el Departament d’Educació va deixar de fer-se càrrec de les escoles 
bressol, vam passar a ser ajudats per la Diputació, la diputació va tenint dificultats 
també a l’hora de pagar les subvencions i mai sabem quan les rebem. Doncs la 
diferència d’un contracte i de l’altre és que deslliguem el poder avançar els diners de 
rebre o no la subvenció i posar-ho en el pressupost. O sigui, és que prenem nosaltres 
la responsabilitat econòmica sobretot.
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Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més? Jo, en tot cas, sí que voldria esmentar que aquesta 
sí que és una decisió política. Recordo que en el darrer ple del mes de gener ja es va 
apuntar això, inclús el senyor Álvarez va fer algun comentari al respecte en el ple de 
gener, que havíem comentat que aquesta era una decisió política, el canvi de model, 
aquest canvi de model es va apuntar ja en el passat ple, sí que és cert que no hi ha 
hagut... No vull dir amb això que s’havia parlat amb l’oposició, no pretenc donar una 
justificació a això, però sí que sobre la taula va sortir..., en el ple va sortir aquest 
apartat.

Amb això què busquem? Doncs busquem assegurar la viabilitat de les escoles bressol. 
En aquests moments, des del seu inici, sobretot l’escola bressol de la Torreta ha estat 
en una situació molt delicada, perquè el nombre d’alumnes feia que amb el model de 
concessió fos molt difícil poder ser sostenible. I el que volem és una aposta perquè 
l’escola bressol de la Torreta pugui ser una escola que tingui un funcionament tranquil i 
sense les angoixes econòmiques que ha anat tenint al llarg d’aquests anys. I, per tant, 
i per això igual també aquí a la de la Roca, perquè amb la situació actual amb què el 
nombre d’alumnes ha baixat, inicialment per la crisi econòmica a partir del 2007-2008, 
però posteriorment també per la baixa natalitat que estem tenint al nostre municipi, hi 
ha hagut una davallada de natalitat i això també ha comportat una davallada en el 
nombre de possibles alumnes candidats, doncs aquesta és la voluntat d’assegurar la 
viabilitat d’aquest servei. Perquè l’entenem com un servei no com un..., és a dir, quan 
fas una concessió, l’empresa que gestiona té la possibilitat de fer negoci i va a risc i 
ventura, però aquí el que volem és assegurar un servei que entenem bàsic. I en aquest 
assegurar un servei que entenem bàsic, entenem que el model de contracte de serveis 
és més adequat que no pas el de concessió i per això, doncs, hi ha aquest canvi de 
model.

Recullo i entomo les crítiques de la «premura», i sí que és cert, però en aquest cas 
hem pensat que valia la pena primar el fet que en el nou curs escolar ja pogués ser 
operatiu aquest nou concurs per poder donar un millor servei a la ciutadania.

Doncs, si els sembla, passarem a la votació de la urgència.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat, la urgència.

I ara passaríem a la votació d’aprovar la licitació del contracte de serveis per la gestió 
d’escoles bressol municipals.

(Els regidors emeten el vot.)

Votació de la proposta: 

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

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 2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001 Data document: 03/04/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 13/06/2019 Alcalde en funcions

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 18/06/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001


                                                                                    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

77

Agrair a tots els grups, malgrat les queixes que han donat per això, el suport a 
aquestes importants mesures que s’han aprovat avui.

Acaba aquí l’apartat B de dictàmens, propostes i mocions resolutòries.

D)Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/01.

Sr. Alcalde.- I passem ara a l’apartat C de control de la gestió municipal. El punt C1 
és la dació de compte al ple de la modificació pressupostària número 2019/01, que fa 
referència a la incorporació d’una subvenció atorgada per Diputació de Barcelona per 
plans d’ocupació per al 2019 i 2020, però que per a l’any 2019 té un import de 38.878 
euros, i que es desglossen en 29.000 de plans d’ocupació i 9.000 per a seguretat 
social. I després també hi ha un conveni del consell comarcal per a plans d’ocupació de 
8.391,28 euros.

Per tant, aquesta és la modificació, una modificació pressupostària, però aquesta ve 
lligada a uns més ingressos finalistes. Hi ha alguna qüestió que algú vulgui comentar?

C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia 2019/240, mitjançant la qual 
s’aproven els increments retributius del Reial decret llei 24/2018

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C2, que és la dació de compte de la Resolució 
d’Alcaldia mitjançant la qual s’aproven els increments retributius del Reial decret 
24/2018, que és el que comentava abans que eren..., en aquell reial decret hi havia 
uns increments retributius que eren d’obligat compliment, que feien referència al salari 
base, als complements de destí i l’antiguitat i que es fixava també en aquest increment 
del 2,25 per cent i que es va fer per resolució d’Alcaldia. Alguna qüestió?

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/453, diferència 
increment retributiu CD, RDL 24/2018

Sr. Alcalde.- El punt C3, que és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia que fa 
referència a la diferència d’increment retributiu de complement de destí. Nosaltres en 
el nostre ajuntament, en base a una sentència que es va donar en un moment 
determinat s’havia de fer un complement sobre els complements de destí a algunes 
persones, llavors en aquest també es produeix el 2,25 per cent d’increment en 
aquests..., diguem-ne, els increments retributius corresponents al complement de 
destí conveni a determinats públics de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que no fa 
referència a tothom, sinó que fa referència a unes persones determinades que 
estaven..., que són les que van obtenir, diguem-ne, aquesta sentència, com 
recordaran alguns de vostès. Doncs aquest és el punt C3. Alguna qüestió?
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C-4 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C4, que és el de resolucions d’Alcaldia. Tenen tots 
vostès el llistat de resolucions d’Alcaldia. Hi ha alguna qüestió que vulguin esmentar?

C-7 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Passarem a informacions d’Alcaldia. Aquí vull comentar diferents 
informacions, una que demà es distribuirà pel casc antic una carta als veïns del casc 
antic en què s’informa que a partir de dilluns es torna a activar la pilona del carrer 
Major i s’introdueix una única informació complementària, que és que el carrer Major 
no queda d’ús exclusiu per als veïns del carrer Major, sinó que també podran fer-ne ús 
els veïns del casc antic que ho sol·licitin a l’ajuntament. Per tant, aquells veïns del casc 
antic que ho sol·licitin a l’ajuntament podran disposar també del comandament i també 
hi haurà una petita enganxina identificativa dels veïns que poden fer ús d’aquest 
servei. La pilona començarà..., o sigui, demà es distribuirà aquesta carta a tots els 
veïns del casc antic i el dilluns, el dia 1 d’abril tornarà a activar-se la pilona i llavors, a 
partir d’aquí, els veïns del casc antic que ho desitgin podran venir a les dependències 
de la policia a informar-se de com poder disposar d’aquesta activació i de poder fer ús 
d’aquest comandament de la pilona. Aquesta és una primera informació.

Després també comentar que aquest és el darrer ple ordinari d’aquest mandat, és 
possible que al mes d’abril n’hi pugui haver un d’extraordinari, però cal veure si 
tindrem temes suficients com perquè pugui aprovar-se. I com sempre també és 
important agrair a aquest ple, a tots els regidors la dedicació i el treball que han fet 
per tirar endavant aquest mandat i perquè aquest mandat pugui ser, hagi pogut ser el 
més o menys satisfactori per qui és important, que són els veïns i veïnes del municipi. 
Per tant, jo vull també agrair a tots els regidors la feina desenvolupada, tant als 
regidors que han estat al govern en qualsevol moment d’aquest mandat com aquells 
que han estat a l’oposició en algun moment o en tot el mandat.

També comentar que ara ens venen per davant dos períodes electorals consecutius 
que s’enllacen, en què ara hem posat a disposició..., o sigui, l’ajuntament, com sempre 
fa, posa a disposició dels grups polítics espais per a publicitat electoral i espais per a 
actes electorals. Si no recordo malament, el dia 12 d’abril comença la campanya 
electoral de les eleccions generals, pel mig s’escauen dos temes també importants que 
seran la Setmana Santa, però bé, aquí més com un període de vacances, però després 
també una data important que és Sant Jordi. I recordar que per Sant Jordi hi haurà 
una activitat al carrer, una fira i una activitat al carrer, en què moltes entitats del 
municipi hi són presents, i també convidar totes les entitats del municipi a ser-hi 
presents, a la Roca i a la Torreta. Per tant, el que es busca és celebrar una Diada de 
carrer i una Diada important.

Després d’eleccions tenim també ja la Festa de la Creu, tindrem la Festa de la Creu 
que és el primer cap de setmana de maig, que és la festa de la Torreta. Després tenim 
també l’Aplec de Malanyanes al mes de maig. I possiblement em deixo alguna cosa 
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més... (Veus de fons.) Sí, perdó, veus? El dia 11 d’abril, que si no m’equivoco és un 
dijous, hi haurà la presentació del nou llibre..., del llibre premiat en el darrer concurs 
que es va fer en el mes de novembre per la festa de Sant Sadurní, del Premi Romà 
Planas i Miró de memorialisme popular, que tindrà lloc aquí al centre cultural. També 
tindrem l’entrega de premis del concurs de punts de llibre que organitza la biblioteca 
de la Roca i que té una participació dels infants del municipi molt gran i que jo crec 
que té un gran èxit, és una de les tasques que fa la biblioteca també amb molta 
importància. I a partir del dia 10 de maig, doncs, començarà el període també 
d’eleccions municipals.

Sí, sí, és veritat, hi ha una qüestió, que aquest any ens coincideix, tenim una 
coincidència, el dia de les eleccions generals..., estava previst ja així i s’ha decidit no 
canviar-ho perquè tampoc no teníem dies, perquè el cap de setmana abans és 
Setmana Santa, el cap de setmana després ja és la Festa de la Creu i el cap de 
setmana després hi ha l’Aplec de Malanyanes i després ja comença..., que és la Fira 
d’Entitats del municipi, que se celebra, es fa normalment aquí al centre de la Roca. I 
que el dia 28 d’abril hi haurà aquesta Fira d’Entitats coincidint amb les eleccions 
generals. Però bé, les eleccions tenen el seu funcionament i les entitats i la gent de 
poble també pot seguir celebrant aquesta fira que el que busca és mostrar a la resta 
de ciutadans la important feina que fan les entitats del municipi.

Aquestes són..., jo crec que he fet un recull de les informacions d’Alcaldia principals i, 
ho repeteixo, agrair a tothom la feina feta al llarg d’aquest mandat en aquest últim ple 
ordinari que és l’últim ple en què tenim informacions d’Alcaldia, el ple extraordinari 
acaba amb els últims punts i ja no hi ha temps ni per a informacions d’Alcaldia ni per a 
precs i preguntes. Acaba així el punt C7.

C-8 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- I passem al punt C8, de precs i preguntes per part dels regidors i 
regidores. Alguna qüestió? Senyora Marta Pujol, el senyor Rafael Ros... Algú més? No? 
doncs senyora Marta Pujol...

Sra. Pujol.- Bé, jo tinc dos temes sobre els que voldria fer preguntes. El primer tema 
és..., vull fer tres preguntes sobre aquest tema i és sobre el tema de seguretat per als 
veïns del carrer Major i els vianants que per allà passen. Avui vostè ara en les 
informacions ha dit que es repartirà una carta dient que la pilona es tornarà a aixecar i 
que hi haurà un comandament a disposició de tots els veïns del casc antic que ho 
vulguin. I és curiós que això passi al darrer ple, en l’últim moment i en l’últim instant, 
perquè els veïns des del dia 23 de febrer de 2017, fa més de dos anys, quan se’ls va 
baixar la pilona sense prèvia informació, que han tingut un intercanvi d’instàncies amb 
l’ajuntament que mai s’havia arribat a una solució i que curiosament avui s’ha 
solucionat tot de manera màgica.

El dia 23 de febrer de 2017 –contextualitzo, per després poder fer les preguntes–, es 
va baixar la pilona sense haver comentat res al veïns i afectats del carrer i el dia 3 
d’abril de 2017 es va entrar una instància demanant explicacions explicant la 
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perillositat del carrer, que és un carrer «peatonal», un carrer sense mesures de 
pacificació pel trànsit i un carrer que en algun tram no hi ha quatre metres entre 
façana i façana. Evidentment deixar aquest carrer obert sense cap tipus de mesura de 
pacificació era molt perillós. Hi han veïns que quan obren la porta es troben el cotxe 
que passa perquè el carrer és molt estret. En aquesta instància es va donar resposta al 
cap de dos mesos dient que s’estava encarregant un estudi de mobilitat, que suposo 
que no s’ha fet, o si s’ha fet, no s’ha explicat, i que quan tinguessin els resultats es 
prendria un decisió respecte a la pilona.

Després de vuit mesos sense resposta es va demanar una reunió amb l’alcalde que es 
va produir el dia 3 d’abril de 2018 en què s’informa que aquest estudi de mobilitat 
encara estava al forn, que no s’havia acabat de fer, i que abans d’actuar es convocaria 
una reunió amb l’associació de veïns del barri, del carrer, i amb els veïns. Això no ha 
passat i, bé, fins al dia d’avui que veig que s’ha arribat a una decisió, espero que 
meditada, pensada i que no hagi sigut una decisió presa per la urgència del moment.

Les meves preguntes no van tant dirigides a tot aquest seguit de fets, sinó que van 
dirigides a..., al darrer ple municipal ordinari, els veïns del carrer Major van venir i van 
fer unes preguntes i a mi m’agradaria saber si el que van preguntar ells se’ls ha donat 
resposta. Primer, al regidor d’Obres i Serveis se li va dir..., va contestar als veïns 
davant de..., ells van comentar que havien entrat una instància i que no tenien 
resposta, va dir que el no en sabia res, d’aquella instància, que l’endemà mateix del 
ple se la miraria i que els donaria una resposta als veïns. Primera pregunta, s’ha 
respost als veïns?

Segona pregunta, el Síndic de Greuges va instar l’ajuntament a enviar una informació 
referent a aquest tema perquè els veïns van recórrer al Síndic de Greuges. Vostès no 
tenien cap coneixença d’aquest requeriment del Síndic de Greuges. La pregunta és: 
han trobat el requeriment del Síndic de Greuges i, en el cas que sigui afirmatiu, li han 
donat resposta?

I la tercera pregunta és que durant aquests dos anys en què la pilona no ha funcionat i 
la seguretat ha estat en perill en aquest carrer, hi ha hagut una placa de prohibit el 
pas excepte veïns i de nou a dotze del matí per als serveis del carrer, durant aquests 
dos anys els cotxes han passat de manera indiscriminada, sense cap tipus de sanció 
per part de la Policia Local. I si no calia sancionar, potser sí que caldria haver posat la 
Policia Local a l’entrada del carrer explicant als veïns que és un carrer prohibit el pas i 
que no s’hi podia passar. Veig que avui teòricament s’haurà resolt tot, però jo volia 
deixar constància d’aquests fets i voldria que respongués les preguntes que he fet. 
Això per un costat.

I per un altre costat, l’altra pregunta aniria al regidor d’Urbanisme, perquè un veí del 
poble ha vingut a preguntar-nos si els podíem ajudar perquè havien entrat una 
llicència d’obres per fer una piscina –això fa un parell o tres de mesos– i que la 
resposta havia estat que, com a mínim, sis-vuit mesos per donar resposta a aquesta 
llicència d’obres. La meva pregunta és: això és normal? Moltes gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyora Pujol. Senyor Ros...
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Sr. Ros.- Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Són tres preguntes. La primera, adreçada 
al regidor de Medi Ambient. El nostre municipi, el nostre ajuntament forma part del 
Consorci de Residus Vallès Oriental des de fa molts anys, no recordo exactament 
quants, però segurament més d’una vintena. Tots els governs que els han precedit 
hem mantingut una bonificació sobre l’ús de les deixalleries, que són deixalleries 
comarcals i que, per tant, estan gestionades per aquest consorci. I tots als 
ajuntaments que formem part d’aquest consorci disposem d’uns carnets de deixalleria 
que fomenten el reciclatge i fomenten la preservació del medi ambient a base 
d’aquesta bonificació sobre el rebut de les escombraries, en el cas del nostre municipi, 
si s’utilitza sis mesos l’any, en mesos alterns, hi ha municipis com el de les Franqueses 
que té aquest model, però a més en té un altre que és un 20 per cent de bonificació si 
s’utilitza en dotze mesos en mesos alterns.

I bé, la pregunta és que resulta que aquest any ha passat una cosa que no havia 
passat mai en tots aquests anys d’ús de la deixalleria, que és que el carnet ha 
començat a arribar a partir del 15 de març, és a dir, que s’han perdut dos mesos i mig 
que els ciutadans i ciutadanes no hem pogut fer ús de la deixalleria. Per què ha passat 
això? Quin és el motiu que aquest carnet no hagi estat aquí el dia 1 de gener com seria 
pertinent i com passava anys anteriors, que si no era l’1, doncs com a mínim era el 15 
de gener, però tots els mesos de l’any estaven disponibles per als ciutadans.

Després hi ha una altra pregunta que va adreçada a l’alcalde i a l’exalcalde, a l’alcalde 
del PSC i a l’exalcalde d’ERC. Aquest plenari va adoptar un acord per unanimitat l’any 
2016..., perdó, per majoria absoluta, que significava els acords que eren formar part 
de membre de ple dret de l’Associació de Municipis per la Independència i, associat a 
aquest acord, que s’instal·larien tres estelades a les rotondes de la Torreta, la Roca i 
Santa Agnès. Aquest acord és evident que fa molts mesos que s’està incomplint i la 
pregunta per a l’alcalde actual és per què? Per què un alcalde d’un ajuntament 
democràtic no respecta un acord plenari que s’ha assolit en aquest mandat per majoria 
absoluta. I la pregunta a l’exalcalde d’ERC és què està fent ERC, que està al govern i 
per què aquest acord no s’està respectant.

I la tercera pregunta també en aquest cas aniria adreçada poder al regidor d’Obres i 
Serveis, també a l’alcalde, si vol intervenir. Ahir vam detectar a les sis del dematí que 
membres de l’empresa Urbaser de neteja viària procedien a retirar llaços grocs que 
havien posat diverses entitats del municipi aprofitant la cursa de diumenge de la mitja 
marató Montornès - La Roca. Aquests llaços, per qui no ho sàpiga, són l’expressió des 
dels anys setanta, ve d’Estats Units, de desig de llibertat de persones que estan 
injustament empresonades i no són el símbol de ningú, sinó que és un símbol 
universal, no és el símbol de cap ideologia, ni de cap moviment, sinó que és el desig 
que aquestes persones tornin a casa i que a casa seran ben rebudes.

La via pública és un espai d’expressió democràtica i ens ha sobtat, primera, que 
operaris de l’empesa de neteja viària treballessin a les sis del dematí, suposo que feien 
hores extres, en comptes de per darrere, per davant. I, bé, després d’haver vist com 
ha estat la neteja viària durant aquests darrers quatre anys, la pregunta és si aquesta 
és una prioritat, o sigui si aquesta empresa s’ha de dedicar a fer això quan com té els 
carrers i quan està tot com està.
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Si em permet li començaré responent per aquesta 
pregunta. Fa escassament dues hores hem tingut una reunió aquí a l’ajuntament dels 
diferents grups polítics que es presenten a les eleccions generals en què hem distribuït 
i hem anat escollint, diguem-ne, els espais de penjar cartells i de poder fer la publicitat 
electoral i hem distribuït carrers per poder fer la propaganda electoral dels diferents 
grups. Va ser una decisió meva en el sentit de dir que havíem d’oferir aquests carrers 
als partits polítics sense cap tipus de propaganda de cap opció política. I aquesta va 
ser la decisió que jo vaig prendre i vaig dir que es retiressin, no vaig dir ni a quina 
hora s’havia de fer, ni quan s’havia de fer. Va ser una decisió meva basada en això, en 
poder oferir a tots els grups polítics els carrers amb les mateixes condicions, i aquesta 
va ser la decisió i per això la vaig prendre. Per tant, aquesta jo crec que està resposta. 
Per tant, va ser una decisió personal meva, quant a això.

Pel que fa al tema de les estelades, aquí podem compartir la resposta, jo no he donat 
cap instrucció que no es posi cap estelada, tampoc, el que sí que ens hem trobat i ens 
hem trobat durant una època determinada en què hi havia una retirada constant 
d’estelades, cada cop que posàvem una estelada hi havia una retirada d’una estelada 
immediatament. Ens van destruir també dos dels «màstils», a la Torreta..., el d’aquí la 
Roca va ser l’únic que no va ser destruït, a la Torreta i a Santa Agnès van ser 
destruïts, aquests «màstils». Es van anar reposant fins que va arribar un moment en 
què la valoració va ser, escolta, no seguir amb aquesta guerra. No va ser el fet 
d’incomplir o no incomplir, sinó en aquesta guerra que algú va voler fer, doncs aquest 
va ser el comentari que vam fer. Tu, si vols, Albert, també comentar alguna cosa...

Sr. Gil.- També afegir una cosa, nosaltres a dia d’avui no tenim un vehicle i les tres 
vegades que es van posar les tres estelades aquí que van desaparèixer, s’ha hagut de 
fer amb contractació d’alguna empresa que ens ho fes. A la darrera ocasió, algun grup 
de demòcrates va amenaçar la gent que estava posant les estelades al nostre municipi. 
De fet, la darrera vegada la Policia Local va estar mentre es feia aquesta acció per part 
de la brigada municipal i de l’empresa contractada per poder tenir un camió en aquest 
sentit. La nostra voluntat és que quan tornem a tenir el camió que hem fet la compra i 
ha d’arribar en breu a través de l’ACM, doncs si cal tornarem a posar la Policia Local 
per fer aquest compliment.

Aprofito també per dir-li que està molt bé que em recordi aquest compliment d’aquesta 
aprovació, perquè aquesta aprovació la vaig portar a ple jo com a alcalde. De fet, 
vostè que no s’havia atrevit mai a posar ni una estelada ni res, el dia que vostè ja no 
havia guanyat les eleccions la va posar a la casa consistorial i la va fer posar a la 
rotonda, sense haver-la aprovat mai. Jo, com a alcalde d’Esquerra, la vaig fer retirar 
perquè no estava aprovada en un plenari. Perquè les coses es guanyen amb 
democràcia en les urnes i es guanyen també votant-les al plenari. Per tant, per això es 
va fer així en quest sentit. Per tant, a mi ja m’hagués agradat que vostè durant anys i 
anys hagués fet això, el que passa és que probablement el seu soci del PP no li hagués 
permès posar una estelada quan encara estava governant vostè i decidia el sentit del 
vot si vostè podia aprovar alguna cosa era amb nosaltres i amb el senyor César Alcalá. 
Per tant, miri, lliçons d’independentisme..., gràcies, les justes, exacte.

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 2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001 Data document: 03/04/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 13/06/2019 Alcalde en funcions

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 18/06/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=2e4225d55f1f46c5aa62f1053b92f9b9001


                                                                                    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

83

I no passa res, els llaços es poden tornar a posar, perquè els que n’hem posat molts, i 
els tornarem a posar, acceptarem que algú els tregui. Igual que nosaltres diem que la 
societat és plural, jo tinc el mateix dret a posar un llaç que una persona vingui després 
i el tregui. La diferència és que jo no ho faig amb cap exabrupte, ni insultant a ningú i 
si ve algú i m’ha insultat perquè he posat un llaç, doncs m’és igual, la diferència entre 
aquella persona i jo és bastant abismal ja només amb una actuació així.

Miri, nosaltres ho seguirem defensant perquè no cal anar-nos-en tan lluny i agafar 
aquesta història que molts de nosaltres la coneixem d’Estats Units, de quan aquesta 
persona que havia estat injustament empresonada va tornar al seu poble i la gent 
l’estava esperant amb això, nosaltres ho podem dir directament. I encara que avui 
hagin prohibit que s’utilitzin els termes «presos polítics» i «exili» a la nostra televisió 
pública, doncs nosaltres ho seguirem dient: tenim presos polítics i amics presos 
polítics. I el marit d’una amiga nostra està allà i l’hem anat a visitar a la presó. I per 
molt temps que es trobi aquesta situació, nosaltres no el deixarem de banda.

I, per tant, li agraeixo aquests comentaris i l’animo que el proper dia que sortim a 
enllaçar no es preocupi tant d’això, sinó que ens acompanyi vostè a nosaltres a 
enllaçar. Perquè si algú busca algun responsable, jo els dic: jo vaig posar llaços l’altre 
dia i els posaré les vegades que facin falta. I si algú em vol denunciar per posar llaços, 
ja ho poden fer. Perquè la societat ha de ser plural i plural vol dir que igual que jo 
accepto que algú vingui després i els tregui i no tinc cap mena de problema, jo li dic, 
senyor Ros, un dia, si vostè vol, no farem cap cosa vostè i jo junts, però si vol, l’animo 
que m’acompanyi a posar llaços grocs. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Gil. No sé si vol respondre també les coses de...

Sr. Gil.- Sí, gràcies. Doncs miri, senyora Pujol, no, no vaig donar resposta als veïns del 
carrer major que m’ho havien dit i és totalment culpa meva. Teníem previst que la 
situació aquesta de l’obertura del..., o sigui, el tancament de la pilona i que fos pels 
veïns, igual que vostè ha dit que és veritat que jo ho vaig dir aquí a davant de tothom, 
s’ha oblidat del segon pas, aquesta explicació la vaig donar aquí. Vaig dir que érem 
partidaris d’aixecar la pilona i que es pogués utilitzar pels veïns del casc antic. Ho dic 
perquè és que la meva opció des de fa molt de temps era aquesta.

Segona cosa, no és cert que no s’avisés els veïns el dia que es va baixar la pilona, 
perquè, quan es va baixar la pilona, es va fer coincidir amb les obres d’aquell nyap que 
teníem que només hi hagués un..., en el Pla de les hortes, que només hi hagués la 
sortida i que la gent hagués de fer contradireccions, una cosa que no es podia fer que 
s’havia modificat a últim moment per la voluntat d’algú, etcètera. Doncs miri, era 
recuperar... Sí, sí, no és enfadat amb això, eh?, és enfadat amb el d’abans. I, miri, soc 
potser de sang més calenta a vegades del que hauria. I, per tant, l’avís es va donar. 
Per la resta, no tenim justificació, al final és una... Bé, si vol després... (Veus de fons.) 
Es va enviar una carta..., es va enviar una carta... (Veus de fons.) Bé, al buscarem 
perquè segur que nosaltres hem de tenir constància també de les cartes que es van...

Sr. Alcalde.- Si us plau, després tindrà vostè la paraula.
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Sr. Gil.- I la senyal, té tota la raó, o sigui, no s’ha empleat el multar, que jo sàpiga, 
des de fa molt de temps no s’ha multat ningú per passar per allà, això és cert.

L’estudi no recordo la data de..., però estem parlant de..., ara no recordo la data, però 
aquest estudi evidentment que hi és, a més, és estrany però es va fer per analitzar tot 
el moviment del pas de veïns i de no veïns, en tot cas, eren vehicles dels que passaven 
i recordo que sortia una xifra d’uns cent vehicles diaris amb totes les hores del dia i era 
una anàlisi feta de les dues sortides de..., o sigui, de les tres sortides i de les dues 
entrades al casc antic. A part de tot també s’analitzava algun altre sector de proximitat 
i suposo, doncs, que aquests estudis també s’haurien d’haver fet amb altres obres més 
grosses, que ara mateix tenim també afectacions del trànsit per modificar algunes 
coses sense haver fet el tipus d’estudis necessaris per aquestes coses.

(Veus de fons.)

Sr. Alcalde.- Jo en aquests moments no tinc..., no recordo exactament el tema del 
Síndic de Greuges, el que sí que hem tingut és..., vaja, pel que jo tinc present en 
aquests moments crec que, en general, tots els temes que ens presenta el Síndic de 
Greuges s’han respost. Jo ara no recordo exactament aquest, però en principi tenim el 
costum..., a vegades hem trigat una mica més, però amb el Síndic de Greuges 
s’acostumen a respondre tots els escrits que fa perquè és el que correspon.

I en tot cas, sí que entomar i acceptar l’endarreriment que s’ha produït, i ho entomo jo 
també amb a alcalde, l’endarreriment que s’ha produït en la comunicació d’aquesta 
decisió, que el que busca és intentar resoldre un problema que hi ha allà. Aquesta és 
una obra que es va fer no amb acord de tots els grups municipals, crec que val la pena 
recordar-ho també, però que està feta en aquests moments i que cal intentar gestionar 
per una banda el com es va fer el carrer i per una altra banda..., per tant, els 
interessos dels veïns que viuen en aquell carrer, amb també les necessitats d’una zona 
complicada com és el casc antic. (Veus de fons.) Sí, sí, ara de seguida, Marta. I, per 
tant, aquest és una mica el plantejament que hi ha hagut. Jo, en tot cas, diria que el 
regidor acabi de respondre les dues qüestions que se li han fet també, el regidor 
d’Urbanisme i Medi Ambient i després, en tot cas, si hi ha alguna qüestió més o algun 
aclariment, doncs es podrà fer sense cap problema.

Sr. Garcia.- Gràcies, senyor alcalde. Senyora pujol, sobre el tema de les llicències 
d’obres d’una piscina d’entre sis i vuit mesos, a veure, no és el normal, més ben dit, 
no hauria de ser el normal, hauríem de ser capaços de contestar i de donar les 
llicències, siguin de piscines o de qualsevol altra cosa, en temps i forma, tal com ens 
obliga el procediment.

Desgraciadament, aquí venim d’una història, una acumulació –no entro en les raons 
d’aquesta acumulació– i de retards en la concessió de llicències i, a dia d’avui, hem 
passat entre divuit i vint-i-quatre mesos de retard a estar entre sis i vuit mesos. Que 
és massa? Sí? Que estic content? Gens ni mica. Però hem avançat i en aquest temps 
que porto jo a la regidoria hem aconseguit absorbir i agilitzar aquestes concessions de 
llicències. Malgrat tot, és massa temps, els hauríem de resoldre en el temps que ens 
marca el procediment, però estem fent tots els esforços per intentar absorbir aquests 
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endarreriments i posar-nos al dia, a ser possible, al llarg d’aquest any, que més o 
menys és quan jo calculo que cap a finals d’any podríem estar ja sobre els dos-tres 
mesos, que seria el lògic per a qualsevol tipus de llicència i sobretot alguna que en 
principi no té tanta complexitat, com són les piscines.

Respecte al tema del carnet de deixalleries, crec que ja en l’últim ple ordinari em va fer 
un comentari sobre aquest tema i té tota la raó. És a dir, hem trigat massa i el que li 
diré a continuació és una explicació, que no una justificació, també li volia de deixar 
ben clar. Quin ha estat el problema? El problema aparentment havia estat menor, 
aquest estiu la persona que s’encarregava de gestionar tot aquest tema de la 
deixalleria i altres temes de medi ambient ens va deixar, va guanyar una plaça en un 
altre ajuntament i va fer el traspàs amb un altre administratiu de l’àrea i aquesta 
persona senzillament es va despistar i jo, per motius que ara no venen al cas, també 
em vaig despistar d’aquest tema.

Quan van arribar les primers queixes a principis de gener, tot just després de les 
vacances de Nadal, vam posar en marxa tot el procés de contractació de fer els 
carnets, de la impressió dels carnets i després del tema del repartiment, però 
desgraciadament amb la nova Llei de contractes tot això se’ns ha demorat més del 
compte. A més a més, l’any passat comptàvem amb una empresa que feia el 
repartiment, aquest any no ho hem fet, ho hem hagut de fer a través de Correus. I el 
repartiment de Correus, no vull dir que sigui dolent, però no ha estat tan àgil com 
quan tens una empresa contractada que fa exclusivament aquesta gestió.

Llavors l’únic que puc dir són les meves disculpes a tots els veïns de la Roca perquè 
evidentment ha estat un mal funcionament de l’administració i d’aquest regidor el no 
haver pensat abans en el tema del carnet de la deixalleria. També el que sí que puc 
anunciar aquí és que segurament aquest serà l’últim any que es repartirà el carnet de 
la deixalleria perquè el consorci està licitant en aquests moments un sistema 
informàtic de control de l’ús de les deixalleries que encara no ens van aclarir si ho 
feien..., exactament com ho farien, sinó a través segurament d’un sistema de recollida 
de DNI que no únicament ens donaran l’ús que en fa cada persona mensual, sinó 
pràcticament un ús diari de qui va a les deixalleries, quin tipus de material deixa a les 
deixalleries i això també ens permetrà..., qui governi a partir del mes de juny, 
permetrà poder estudiar un sistema de bonificació que sigui molt més flexible i molt 
més àgil del que tenim en l’actualitat amb aquestes targetes de deixalleria en paper. 
Llavors aquest és un sistema que implantarà el consorci, volen fer-ho, segons ens van 
dir a l’última reunió plenària, abans de l’estiu, però bé, en aquests moments ho 
estaven licitant i encara no sabem els detalls exactes de com funcionarà.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Garcia. Senyora Pujol...

Sra. Pujol.- Com que no troben el requeriment del síndic, els vull llegir una carta que 
ha enviat l’adjunt general, senyor Jaume Saura, a un membre de l’associació de veïns 
del carrer Major que posa: «Senyor, recentment vam sol·licitar a l’administració 
afectada, l’ajuntament, un informe i la documentació escaient per resoldre la queixa 
Q/09870/2018. Atès que no l’hem rebut i s’ha superat el termini de temps legal per 
respondre el nostre requeriment, us comuniquem que hem reiterat a l’administració 
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aquesta sol·licitud i la tramesa de la informació de manera urgent, tot recordant-li el 
deure de facilitar-la. Tan aviat com rebrem i estudiem aquesta informació, us 
comunicarem el resultat de les nostres gestions i la resolució que la institució adopti 
respecte a la vostra queixa.» Això vol dir que li han..., una vegada i suposo que hi ha 
hagut una altra vegada, ja que no s’ha respost amb temps i forma el primer 
requeriment. Només era perquè busquin bé, perquè l’han de tenir. Vinga. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyora Marta Pujol. Ningú ha dit que no la tinguéssim, 
ningú ha dit que no la tinguéssim, senyora Marta Pujol, i tampoc no... (Veus de fons.) 
Senyora Marta Pujol, ningú ha dit que no la tinguéssim, senzillament el que he dit que 
intentem respondre. Si aquesta... Amb això que m’ha dit, miraré a veure què és el que 
ha passat, però tampoc no cal que... Pot pujar el to tot el que vulgui, però... És a dir, 
el seu grup, de resposta a demandes del síndic tampoc no són els més indicats per 
donar lliçons al llarg dels anys. Però... (Veus de fons.) És a dir, ja poden tenir tot el 
suport que vulguin, però continuo pensant el mateix, això no em canvia l’opinió.

Alguna qüestió més per part de precs i preguntes? No? Doncs moltes gràcies.

Quan són les 21 hores 35 minuts, donem per acabat el ple ordinari.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les    
21 hores i 35 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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