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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL  DIA 16 DE JULIOL DE 2019 NÚM. 08/2019

ASSISTENTS:

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

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

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

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 2 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a 
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, 
Albert Gil Gutiérrez, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits 
pel que sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la 
realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 
vint hores.

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

ORDRE DEL DIA

Desenvolupament de la sessió 

Sr. Alcalde.- Farem com sempre fem el minut de silenci per a totes les víctimes de 
violència de gènere.
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Minut de silenci

A) Assumptes de tràmit

A.1. Pressa de possessió de la Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas

Sr. Alcalde.- El primer punt és la presa de possessió de la Sra. Raquel Vilardebó i 
Pujadas. El secretari municipal li prendrà jurament o promesa...no seria millor que es 
posés en aquest micro i així quedarà gravat tot 

Sr. Secretari.- Seguiré amb la fórmula establerta pel Reial decret 707/1979 i segons 
aquesta fórmula: 

Sra. Vilardebó jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?

Sra. Vilardebó.- Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la 
voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb el valors de la república catalana 
i declaro que continuaré treballant per a la construcció d’una Catalunya políticament  
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs, bé, la darrera regidora en prendre possessió. 

B) Assumptes en matèria d’organització

B.1. Creació dels grups polítics municipals.

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

Després de la constitució de l’ajuntament de la Roca del Vallès, els diferents 
regidors han expressat la seva voluntat sobre el grup polític municipal en què es 
volen integrar, designant el portaveu titular i suplent del respectiu grup, 
mitjançant escrit adreçat al president de la Corporació.

D’acord amb el que estableix a l’article 50 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 23 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, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té conferides, 
proposa al ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Acordar la creació dels següents grups polítics municipals, per al 
millor funcionament dels òrgans de Govern de la Corporació, els quals estaran 
integrats pels següents regidors.

Grup polític municipal: Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal.
Composició:

 Sr. Albert Gil i Gutiérrez
 Sra. Yolanda Guarinos i Micó
 Sr. Xavier del Villar i Berenguel
 Sra. Roser Moreno i Sánchez
 Sr. Albert Bassa Berenguel
 Sra. Ainoa Herrera Sanabria

Portaveu:
Titular: Sr. Yolanda Guarinos i Micó
Suplents: Sr. Xavier del Villar i Berenguel.

Grup polític municipal: Grup Municipal Socialista
Composició:

 Sr. Carles Fernández Pérez
 Sr. Francisco Garcia Lorenzana
 Sra.  Emilia Sánchez-Cortés Lorente

Portaveu:
Titular: Sr. Carles Fernández Pérez
Suplents: Sr. Francisco Garcia Lorenzana i Sra. Emilia Sánchez-Cortés 
Lorente

Grup polític municipal: Junts per la Roca.
Composició:

 Sra. Marta Pujol Armengol
 Sr. Daniel Valls Alsina
 Sra. Laura Álvarez Estapé
 Sr. Jordi Bacardit Martínez
 Sra. Raquel Vilardebó Pujadas

Portaveu:
          Titular: Sra. Marta Pujol Armengol

Grup polític municipal: Iniciativa per la Roca en comú (LREC)
Composició:

 Sr. Daniel Martín Oller
Portaveu:
          Titular: Sr. Daniel Martín Oller
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Grup polític municipal: Ciutadans
Composició:

 Sra. Anna Raymí Marata
 Sr. Carles Marín Espejo

Portaveu:
         Titular: Anna Raymí Marata

                   Suplents: Sr. Carles Marín Espejo

SEGON.- Facilitar al més aviat possible un espai a l’Ajuntament per a ús dels 
Grups municipals. Mentre no s’habiliti el local els Grups podran fer ús de locals 
municipals, prèvia sol·licitud i autorització de l’Alcaldia, i sempre de conformitat 
amb les disponibilitats del local.

TERCER.- Establir una adreça electrònica de cadascun dels Grups municipals 
vinculada a la pàgina Web de l’Ajuntament per atenció dels ciutadans.

QUART.- Establir que els membres de la Corporació que adquireixin aquesta 
condició amb posterioritat a la seva sessió constitutiva, hauran d’incorporar-se 
a un grup municipal mitjançant el mateix procediment que s’ha seguit per a la 
seva creació (és a dir, mitjançant dirigit al President de la Corporació, que es 
presentarà a la Secretaria de la Corporació, amb indicació de la seva voluntat 
de fer dita incorporació, segons la normativa vigent aplicable).

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Comencem llavors amb el punt B-1, la creació de...benvinguda, hem 
començat el primer punt sense vostè...no i ara. El Sr. Fernández ja ens havia avisat 
que estava arribant i que venia una mica justa. No passa res. 

Quan són les 20.03 h, s’incorpora a la sessió la Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente.

Portem a aprovació la creació dels grups municipals. En els grups polítics surten 
numerats de cada grup polític. No sé si volen que fem lectura de tots en aquest 
plenari. En alguns casos ve tot molt repetit. No sé si tots voldran que en fem lectura. 
En aquí l’única cosa que s’havia de posar portaveu i titular o suplent del grup municipal 
que em sembla que tothom ho ha indicat i, per tant, bé, tret del Sr. Martín que ell és el 
titular i no hi ha un suplent. Doncs ho donem per fet. Doncs passaríem a votació la 
creació dels grups municipals 

Votacions:

S’aprova per unanimitat

B.2. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de les 
juntes de govern local.
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Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent: 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat 26 de maig de 2019 i constituït 
el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent a 
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern 
Local. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de  la Llei 7/85, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 98 a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple i la Junta de Govern Local poden 
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar sessió 
ordinària  del Ple com a mínim cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis 
d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la Junta de Govern Local 
amb una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que 
a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal abans 
esmentada.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les 
previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, proposa al Ple 
de l'Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de 
cada  dos mesos senars, a les 20:00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, 
o lloc habilitat a l’efecte.

SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que 
es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer, tercer o cinquè (si 
escau) dilluns de cada mes, que no siguin festius, de cada mes de l’any, a les 
18.00 hores, a la Sala de Comissions.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i 
de la Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període 
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així 
com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries 
bimensuals o quinzenals del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas, 
que podrà ser dins del mateix mes de la celebració, i en el segon, podrà dins de 
la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període 
vacacional, o que per motius de força major sigui impossible la seva celebració
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QUART.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i 
als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B-2 és l’aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries els 
plens i de les Juntes de Govern Local. Aquí es porta la mateixa proposta dels darrers 
anys doncs de fer el quart dijous de cada 2 mesos el plenari municipal, el que pertoca, 
i les Juntes de Govern Local cada quinze dies els dilluns a les 6 de la tarda. En principi, 
hem continuat amb la voluntat. Les Juntes de Govern Local, les podríem disposar com 
a govern, però en principi no les  hem mogut i amb el plenari com és tradició fer-lo els 
dijous a la Roca del Vallès, doncs ho hem...no sé si algú te alguna cosa...doncs 
passaríem a votació. 

Votacions:

S’aprova per unanimitat

B.3. Dació de compte del Decret de distribució d’escons de la sala de plens. 

Es dona compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia número 995/2019, de 10 de juliol de 
2019, mitjançant la qual s’estableix la distribució d’escons de la sala de plens, la qual 
literalment diu: 

Atès que, d’acord amb el disposat a l’article 89 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, correspon a l’Alcalde en la seva condició de President del Ple, 
prèvia consulta amb els portaveus dels grups municipals, la distribució d’escons 
a la Sala de Plens, tenint preferència els membres de la llista que hagués 
obtingut un nombre més gran de vots i procurant que la col·locació dels grups 
facilitin l’emissió i recompte dels vots. 

Vista l’actual composició de l’Ajuntament i un cop fetes les consultes pertinents 
amb els portaveus dels diferents grups municipals.

DISPOSO

Primer.- La distribució dels escons a la Sala de Plens serà la següent:
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La presidència estarà ocupada per l’alcalde.“

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El tercer punt és la dació de compte de la distribució de la Sala de plens. 
Bé, és la que per a no separar grups, doncs grups polítics, doncs es va trobar que 
aquesta enteníem que era la més coherent. No sé si algú té alguna cosa a dir, doncs 
ho donem per informat en el Ple, que és dació de compte.

B.4. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia en què es constitueix la junta 
de govern local 

Es dona compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia número 994/2019, de 10 de juliol de 
2019, mitjançant la qual es constitueix la junta de govern local, la qual literalment diu: 

Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 26 de maig de 2019, i 
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova 
organització municipal, en particular, a la constitució de la Junta de Govern 
Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local reconeix a 
aquesta Entitat.
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De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, 
en concordança amb els articles 48.1.b) i 54.1 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 altra legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la 
constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret 
superior a 5.000 habitants, corresponent a l’Alcalde la determinació del nombre 
de membres de la mateixa i els regidors que han de posseir tal condició.

Atesa la possibilitat de la delegació de les atribucions legals de l’alcalde amb la 
finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió, de conformitat amb el que 
disposa l’article 21.3 i 23.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en concordança amb les previsions de la legislació 
autonòmica de règim local contingudes en l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i amb l’article 25. c) del Reglament Orgànic Municipal, i art. 43 i 
següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats locals de 28 de novembre de 1986 i amb la finalitat d’aconseguir una 
major eficàcia en la gestió. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la 
legislació esmentada

RESOLC:

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:

 President: L'Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez 
 Vocals: Sra. Marta Pujol i Armengol

Sra. Yolanda Guarinos i Micó
Sr. Daniel Valls i Alsina
Sr. Xavier del Villar i Berenguel
Sra. Laura Álvarez i Estapé

SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries el 
primer, tercer i cinquè dilluns, si s’escau, no festius de cada mes, a les 18.00 
hores, en les dependències d'aquest Ajuntament, sempre que aquesta 
periodicitat la ratifiqui el Ple de l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 
99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període 
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així 
com per a posposar o avançar la celebració de les sessions quinzenals de la 
Junta de Govern Local, que podrà ser dins de la mateixa setmana, quan el dia 
fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional, o que per motius de 
força major sigui impossible la seva celebració

QUART.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves 
atribucions, ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents:

EN MATÈRIA DE PERSONAL:

1.- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple i les seves modificacions.

2.- L’aprovació de les Bases de les proves per a la selecció del personal 
funcionari i laboral, pels concursos de provisió de llocs de treball, així com 
l’aprovació de la convocatòria d’aquests processos.

EN MATERIA URBANÍSTICA:

1.- L’aprovació de les llicències urbanístiques que requereixen projecte tècnic, 
segons la normativa jurídica vigent aplicable. 

2.- L’aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels instruments 
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, així com les seves 
modificacions.

3.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l’exercici, 
així com les seves modificacions.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:

1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 
quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en tot cas, els 6.010.121,04 Euros, incloses les de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les 
actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, en el seu cas.
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EN MATÈRIA DE PATRIMONI:

1.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni 3.005.060,52 Euros, així com l’alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits 
següents:
- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la 

seva alienació no estigui prevista en el pressupost.
- Arrendament de béns patrimonials.

EN MATÈRIA ECONÒMICA:

1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 
aprovat que comportarà l’autorització, la disposició de despeses i el 
reconeixement d’obligacions fins al límit dels percentatges i quanties delegades 
per a la contractació i l’aprovació de factures i certificacions d’obra i serveis.

2.- Atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 Euros i acceptació 
de subvencions d’import inferior a 60.101,21 Euros.

3.- La concertació d’operacions de crèdit quan la competència correspongui a 
l’Alcalde.

EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA:

1.- L’aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques, la 
competència dels quals no correspongui al Ple de l’Ajuntament.

Les altres competències que se li atribueixin en els reglaments i ordenances 
municipals i les que li siguin delegades de forma concreta i expressa pel Ple o 
l’Alcaldia.

CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern 
Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles 
de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, 
en la part expositiva, del text següent:

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde 
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d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució d’Alcaldia ...... de data 
......”

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia 
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir 
informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims.

SISÈ.- Aquestes delegacions, d’acord amb l’article 44.2 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent 
a l’adopció d’aquesta resolució, sens perjudici de la seva publicació al BOP, i 
tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’advocació per aquesta 
Alcaldia. 

SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i als responsables de 
les diferents Àrees en què s’organitza l’Ajuntament, per al seu coneixement i 
efectes.

VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al web 
municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com publicar-ho també 
al portal de transparència de l’Ajuntament.

NOVÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que 
es convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt quart és la dació de compte de la Junta de Govern Local. La 
Junta de govern Local està formada per a mi mateix com a alcalde, la Sra. Marta Pujol 
i Armengol, la Sra. Yolanda Guarinos i Micó, el Sr. Daniel valls i Alsina i la Sra. Laura 
Álvarez Estapé. Aquests són els membres de la Junta de Govern Local i evidentment, 
com sempre, s’ha fet les Juntes de Govern Local estaran obertes a tots els regidors de 
govern com sempre s’ha fet i direm que si algun regidor vol assistir-hi ens ho ha de 
comunicar i de fet, es podria fer. En alguna ocasió ho hem parlat, no s’ha obert mai en 
aquest sentit, però si fos necessari, es podria fer. Alguna pregunta? Doncs donem 
aquest punt per donat dació de compte. 

B.5. Dació de compte per la qual es nomena als tinents d’alcalde.
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Es dona compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia número 996/2019, de 10 de juliol de 
2019, mitjançant la qual es nomena als tinents d’alcalde, la qual literalment diu: 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat 26 de maig de 2019 i constituït 
el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova 
organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde.

De conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53.2 i 
55 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, la designació dels tinents 
d’alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern 
Local.

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent, 
amb data de 10 de juliol d'enguany, ha procedit a la designació dels membres 
de la Junta de Govern Local mitjançant Resolució d’Alcaldia.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 
legislació anteriorment esmentada

HE RESOLT:

PRIMER.- Nomenar Tinents d'Alcalde, amb efectes del dia d'avui, als regidors 
membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, els quals 
substituiran aquesta Alcaldia per l’ordre que a continuació s’indica, en els casos 
de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat:

.Primer tinent d'alcalde: Sra. Marta Pujol i Armengol 

.Segon tinent d'alcalde: Sra. Yolanda Guarinos i Mico

.Tercer tinent d’alcalde: Sr. Daniel Valls i Alsina

.Quart tinent d’alcalde: Sr. Xavier del Villar i Berenguel

.Cinquè tinent d’alcalde: Sra. Laura Álvarez i Estapé

SEGON.- Establir que en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra 
impossibilitat d’aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix 
la legislació vigent i, en especial, l’ordenació de pagaments i l’autorització de 
talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, de conformitat 
amb l’ordre correlatiu de nomenament.

TERCER.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del 
terme municipal, establirà, mitjançant Resolució, la durada de la seva absència, 
designant el tinent d'alcalde o tinents d’alcalde que hagi d’assumir les seves 
competències.

Si no s’efectués aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà 
substituïda pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, per la resta de 
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tinents d’alcalde, respectant la prelació establerta en el punt primer de la part 
resolutiva del present acord, els quals hauran de donar compte  a la resta de la 
Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde accidental 
més d’un d’ells.

QUART.- Comunicar aquesta Resolució als tinents d'alcalde, fent-los constar 
que hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves 
atribucions com a Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni 
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni 
atorgar-ne altres de noves.

CINQUÈ.- Remetre la present Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la 
Província per a la seva publicació, sens perjudici de la seva efectivitat des del 
dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde, i publicar-la al web 
municipal i al portal de transparència. 

SISÈ.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d’aquesta resolució en la propera 
sessió extraordinària d’organització que es realitzi. 

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El següent seria la Resolució d’Alcaldia de nomenament dels tinents 
d’alcalde. És amb el següent ordre: 

La primera tinent d’alcalde és al senyora Marta Pujol i Armengol, la segona tinent 
d’alcalde és la senyora Yolanda Guarinos i Micó, el tercer tinent d’alcalde és el senyor 
Daniel Valls i Alsina, el quart tinent d’alcalde és el senyor Xavier del Villar i Berenguel i 
la cinquena tinent d’alcalde, la senyora Laura Álvarez i Estapé.

B.6. Dació de compte de les delegacions de l’alcaldia als regidors dels 
corporació.

Es dona compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia número 999/2019, de l’11 de juliol de 
2019, mitjançant la qual les delegacions de l’alcaldia als regidors dels corporació, la 
qual literalment diu: 

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
209/2019, d’1 d’abril (BOE número 79 de data 2 d’abril de 2019)  i constituït el 
nou ajuntament el passat dia 15 de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar 
d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera 
necessari, en ús de les facultats que li són conferides pels articles 21.3 i 23.4 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim local, en la seva 
nova redacció actual, en concordança amb l’article 53.3 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 altra legislació concordant, procedir a l’establiment 
d’un règim de delegacions de competències en favor de diferents regidors i 
regidores.
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Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s’ha fet referència 
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en 
els membres de la Junta de Govern Local, sempre i quan no es trobin dins dels 
supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases de règim 
local, per l’article 53.3 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 per 
l’article 13 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, en la qual es 
regulen les competències de l’Alcaldia que no poden ser objecte de delegació.

Atès que, a més a més, aquesta Alcaldia també pot conferir delegacions 
especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor i regidora, 
encara que no pertanyi a la junta de govern local.

Vist que també resulta necessari establir l’organització de les Àrees en què es 
distribueix l’Ajuntament, així com els seus responsables polítics respectius.

 Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides

HE RESOLT

PRIMER.- Distribuir a efectes d’organització funcional, l’ajuntament en les 
següents àrees : 

1. ÀREA DE SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS 
Regidoria de Serveis Jurídics Alcalde
Regidoria de Recursos Humans Alcalde
Regidoria de Serveis Generals i Noves Tecnologies Alcalde

2. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Regidoria de Plans i Projectes Alcalde
Regidoria d’Obres i Serveis Albert Bassa i Berenguel
Regidoria d’Urbanisme i Planejament Xavier del Villar i Berenguel
Regidoria d’Habitatge Xavier del Villar i Berenguel
Regidoria de Medi Ambient i Pagesia Jordi Bacardit i Martínez

 
3. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT 

Regidoria de Seguretat Ciutadana Daniel Valls i Alsina

4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS
Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics Marta Pujol i Armengol

 
5. ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES 
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Regidoria d’Afers Socials i Famílies Roser Moreno  i Sánchez
Regidoria de Participació Ciutadana Yolanda Guarinos i Micó
Regidoria d’Imatge i Comunicació Ainoa Herrera i Sanabria
Regidoria de Transparència  Xavier del Villar i Berenguel
Regidoria d’Ensenyament Albert Bassa i Berenguel
Regidoria de Cultura Laura Álvarez i Estapé
Regidoria de Joventut Ainoa Herrera i Sanabria
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme Raquel Vilardebó i 
Pujades
Regidoria d’Inserció Laboral Daniel Valls i Alsina
Regidoria de Salut Pública i Comunitària Marta Pujol Armengol
Regidoria d’Esports Daniel Valls i Alsina
Regidoria d’Igualtat i Solidaritat Laura Álvarez i Estapé

SEGON.- Efectuar a favor dels regidors que es detallen les següents 
delegacions específiques d’atribucions :

Regidora Sra. Marta Pujol i Armengol 
Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics
Regidoria de Salut Pública i Comunitària 

Regidora Sra. Yolanda Guarinos i Micó
Regidoria de Participació Ciutadana. 

Regidor Sr. Daniel Valls i Alsina
Regidoria de Seguretat Ciutadana
Regidoria d’Esports
Regidoria d’Inserció Laboral

Regidor Sr. Xavier del Villar i Berenguel
Regidoria d’Urbanisme i Planejament
Regidoria d’Habitatge
Regidoria de Transparència

Regidora Sra. Laura Álvarez i Estapé
Regidoria de Cultura
Regidoria d’Igualtat i Solidaritat

Regidora Sra. Roser Moreno i Sánchez
Regidoria d’Afers Socials i Famílies 

Regidor Sr. Jordi Bacardit i Martínez 
Regidoria de Medi Ambient i Pagesia 

Regidor Sr. Albert Bassa Berenguel 
Regidoria d’Obres i Serveis
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Regidoria d’Ensenyament

Regidora Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas 
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Regidora Sra. Ainoa Herrera i Sanabria
Regidoria de Joventut
Regidoria d’Imatge i Comunicació

TERCER.- La delegació general de competències a favor dels esmentats 
regidors a la qual abans s’ha fet referència comporta la signatura  de propostes 
d’acord i propostes de resolució que siguin necessàries per a l’execució de 
l’esmentada delegació o consultar si legalment es pot fer.

QUART.- Establir que l’Alcaldia es reserva les regidories de Serveis Jurídics, 
Recursos Humans, Serveis Generals i Noves Tecnologies i de Plans i Projectes. 

CINQUÈ- Nomenar a la senyora Yolanda Guarinos i Micó i a la senyora Raquel 
Vilardebó i Pujadas regidores adjuntes pels assumptes relatius a la Torreta i a 
Santa Agnès de Malanyanes respectivament.

Aquesta delegació específica no portarà inherent cap facultat resolutòria, 
corresponent l’esmentada facultat de resolució al regidor que ostenti la 
delegació de l’àrea d’adscripció, circumscrivint-se les funcions dels regidors 
adjunts a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb els seu 
àmbit d’actuació.

SISÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels 
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus 
titulars en un altre òrgan o regidor.

SETÈ.- De conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran 
efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació 
d’aquesta Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les 
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-
se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present 
resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.

VUITÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 
hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
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NOVÈ.- Donar compte en el ple d’aquesta resolució en la primera sessió que 
tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al web municipal i al portal de transparència.  

Sr. Alcalde.- la següent és la dació de compte de les delegacions d’Alcaldia. No sé si 
volen que les anomenem una a una, les han pogut veure, com vostès prefereixin, si 
volen les anomenem, sinó les donem per sabudes. Si volem pels propis assistents, no 
sé si els interessa, si saben com estan repartits. Per tant, direm que l’àrea de 
Secretaria i Serveis Jurídics recau en la meva persona com a alcalde, després l’àrea de 
territori i Sostenibilitat, on la regidoria de Plans i projectes, la porto jo mateix; la 
regidoria d’Obres i Serveis, el Senyor Albert Bassa i Berenguel; la regidoria 
d’Urbanisme, el senyor Xavier del Villar i Berenguel; la regidoria d’habitatge també el 
mateix Xavier del Villar i Berenguel, la regidoria de medi Ambient i pagesia, el senyor 
Jordi Bacardit i Martínez; la regidoria de Seguretat Ciutadana, el senyor Daniel Valls i 
Alsina; la regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics, la senyora Marta Pujol i Armengol; 
en l’àrea de Servei d’Atenció a les persones, la regidoria d’afers socials i famílies, la 
Senyora Roser Moreno  Sánchez; al de Participació Ciutadana, la senyora Yolanda 
Guarinos Micó; la regidoria d’Imatge i Comunicació, la senyora Ainoa Herrera i 
Sanabria; la regidoria de Transparència, el senyor Xavier del Villar i Berenguel, 
d’Ensenyament, el senyor Albert Bassa i Berenguel; la regidoria de Cultura i festes 
populars, que s’anomenarà a partir d’ara així, la senyora, Laura Álvarez i Estapé; la 
regidoria de Joventut, la senyora Ainoa Herrera i Sanabria; la regidoria de Promoció 
Econòmica, la senyora Raquel Vilardebó i Pujadas; la regidoria d’Inserció Laboral, el 
senyor Daniel Valls i Alsina, la regidoria de Salut Pública i comunitària, la senyora 
Marta pujol i Armengol, la regidoria d’Esports, el senyor Daniel Valls i Alsina; i la 
regidoria d’igualtat i Solidaritat, la senyora Laura Álvarez i Estapé. Vistos aquests 
repartiments, després el que es fa és explicar-ho de manera separada, però ho he 
volgut llegir així per àrees perquè quedi més especificat. Aquesta seria la dació de 
compte de la constitució dels regidors a la Corporació.  No sé, alguna...Sr. Martín?, 
Sra. Raymí, doncs Sr. Fernández.

Sr. Fernández.- Sí, jo només fer una qüestió. Normalment la regidoria de Salut 
Pública i comunitària ha tingut també la relació amb l’àrea bàsica de salut i no sé si és 
massa convenient que qui porti aquesta regidoria sigui una persona que treballa en 
l’àrea bàsica de salut perquè també porta la relació i a vegades, s’han de defensar els 
interessos dels ciutadans que venen aquí a reflectir queixes i el fet de...per a mi és 
l’únic. és a dir; no dic legal, legalment segur que no hi ha cap tipus d’inconvenient, 
però no sé si és el més prudent, diguem és l’única qüestió que quan ho vaig veure em 
va cridar una mica l’atenció. En tot cas, posar-ho de manifest perquè pot donar-se un 
conflicte d’interessos.

Sr. Alcalde.- Sí, gràcies. En aquest cas, hem valorat el coneixement de la Sra. Pujol 
en aquesta àrea i tot i que entenen el que vostè indica, també hem fet la valoració que 
en un conflicte amb l’àrea bàsica i entenen també que si hi ha conflictes de qualsevol 
tipus en un tema tan delicat no només la senyora Pujol, sinó jo mateix estaríem a 
sobre, doncs hem entès que aquest possible conflicte en aquest cas no existiria perquè 
si es donés el cas, jo seria qui agafés aquesta situació. Es va valorar en aquest sentit 
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les dues coses. Vostè té tota la raó de dir-ho perquè nosaltres també ho vam comentar 
i així ho portaríem. En cas que hi hagués alguna situació d’aquestes, doncs ho faríem 
així. D’acord gràcies. Doncs aquí sí que acabaríem en aquest sentit. 

B.7. Creació de la comissió informativa general, de la comissió especial de 
comptes, de la comissió informativa especial de territori i planificació 
urbanística, de la comissió informativa especial d’organització interna i 
participació ciutadana i de la comissió tècnica municipal de patrimoni, de la 
Comissió d’Anàlisis e Contractació i de la Comissió d’Estudi del Reglament 
Orgànic Municipal.

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

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, i 
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que 
disposen l’article 60.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, a la 
creació i composició de les comissions Informatives de caràcter permanent 
d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de 
participació i control de caràcter assessor.

L’existència necessària d’aquestes Comissions als municipis de més de 5.000 
habitants deriva de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, que estableix que tots els grups polítics integrants de la 
Corporació tenen dret a participar, mitjançant la presencia de regidors 
pertanyents als mateixos, als òrgans complementaris de l’Ajuntament que 
tinguin per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser 
sotmesos a la decisió del Ple o que es refereixin al seguiment de la gestió de 
l’alcalde, la junta de govern local i els regidors que ostentin delegacions, sens 
perjudici de les facultats de control que corresponen al Ple.

Pel que fa a les comissions informatives especials l’article 124.3 del ROF 
disposa: 

“son comisiones informativas especiales las que el pleno acuerde 
constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características 
especiales de cualquier tipo” 

Pel que fa a la seva extinció, continua el mateix article dient  : “ Estas 
comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan 
dictaminada o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo 
que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa” 
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Quant a la composició de les comissions informatives especials, l’article 
125 ROF preveu que a l’acord de la seva creació, s’hi determinarà la 
composició concreta de les mateixes, tenint en compte les següents 
regles: 

a. “El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas 
ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier 
miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno.

b. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode 
a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación.

c. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de 
cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido 
al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá 
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.”

Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa, correspon 
al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes 
Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de 
permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, 
com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes 
específics.

Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions han 
d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que 
formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi.

Per tot això que, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 
60.3 del Decret Legislatiu 2/2003 i els articles 123 i següents del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa al 
Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Crear les comissions Informatives de caràcter permanent següents:

1) Comissió Informativa General 

2) Comissió Especial de Comptes. 

SEGON.- Crear les comissions informatives especials següents: 

1) Comissió informativa especial de territori i planificació urbanística.
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2) Comissió informativa especial d’organització interna i participació 
ciutadana 

3) Comissió tècnica municipal de patrimoni

4) Comissió d’anàlisis de contractació

5) Comissió d’Estudi de Reglament Orgànic Municipal

TERCER.- La Comissió Informativa General estarà integrada pels membres 
següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o .................... representant titular del grup municipal ERC-AM
................... representant suplent del grup municipal ERC-AM

o ................................................., representant titular del 
grup municipal JUNTS
..............................., representant suplent del grup 
municipal JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP

o ............................................, representant titular del grup 
municipal CS
.............................................., representant suplent del 
grup municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal  de LREC-ECG

o
Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Informativa General tindrà valor 
ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.
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A la Comissió Informativa General hi podran assistir amb veu però sense vot tots 
els membres de la Corporació.

QUART.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o .................... representant titular del grup municipal ERC-AM
.................... representant suplent del grup municipal ERC-
AM

o ................................................., representant titular del 
grup municipal de JUNTS
.............................., representant suplent del grup municipal 
de JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP

o .............................................., representant del grup 
municipal CS
..........................................., representant suplent del grup 
municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Especial de Comptes tindrà valor 
ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.

CINQUÈ.- La comissió informativa especial de territori i planificació urbanística 
estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui
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Vocals:

o ................................ representant titular del grup municipal 
ERC-AM
................................ representant suplent del grup 
municipal ERC-AM

o ................................................., representant titular del 
grup municipal de JUNTS

..............................., representant suplent del grup 
municipal de JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP

o .............................................., representant del grup 
municipal CS

o ......................representant suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal LREC-ECG

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

SISÈ.- La comissió informativa especial d’organització interna i participació 
ciutadana estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o ........................ representant titular del grup municipal ERC-AM
...................... representant suplent del grup municipal ERC-AM
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o ................................................., representant titular del grup 
municipal de JUNTS
..............................., representant suplent del grup municipal 
de JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup 
Municipal PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP

o .............................................., representant del grup 
municipal CS

o ......................representant suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal de  LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

SETÈ.- La comissió tècnica municipal de patrimoni estarà integrada pels membres 
següents:

President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

Vocals:

o ......................... representant titular del grup municipal ERC-AM
........................ representant suplent del grup municipal ERC-AM

o ................................................., representant titular del grup 
municipal de JUNTS
..............................., representant suplent del grup municipal 
JUNTS

o ......................................., representant titular del Grup Municipal 
PSC-CP
..........................................., representant suplent del grup 
municipal PSC-CP
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o .............................................., representant del grup municipal CS
o ......................representant suplent del grup municipal CS

o .........................................., representant titular del grup 
municipal LREC-ECG

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

VUITÈ.- .- La Comissió d’anàlisi de contractació, la qual estarà integrada pels 
següents:

Presidència: l’Alcalde, Sr. Albert Gil Gutiérrez, o regidor en qui delegui

o Primer vocal: titular: .....................
Suplent: ......................................

o Segon vocal; .................................
Suplent: ........................................

o Tercer vocal: titular: interventor habilitat de la corporació: Sr. Antoni 
López Alonso
Suplent: tècnica de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental: 
Sra. Helena Iserte

o Quart vocal: secretari de la Corporació; Sr. Antoni Peralta Garcerá
Suplent: Tècnica d’Administració General: Sra. Berta Rodríguez Tutusaus

Membres amb veu i sense vot:

o Sergent de la Policia Local: Sr. Manel Vivas Garcia
Suplent: Sr. David Lario Toro

o Tècnica superiora de serveis personals: Sra. Carme Sanahuja i Masgoret
Suplent: Sra. Rosó Borràs i Ruz

o Coordinador tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat: senyor Raúl Alba 
Molina
Suplent: Sr. Marc Gual Jonqueras
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NOVÈ.- La Comissió d’Estudi de Reglament Orgànic Municipal estarà integrada 
pels membres següents:

President: l’Alcalde, Sr. Albert Gil Gutiérrez o regidor en qui delegui

Vocals:

o .............................., representant titular del grup municipal 
ERC-AM

o ............................., representant suplent del grup municipal 
ERC-AM

o ........................., representant titular del grup municipal de 
JUNTS
........................., representant suplent del grup municipal de 
JUNTS

o ......, representant titular del Grup Municipal PSC-CP
......, representant suplent del grup municipal PSC-CP

o ................................, representant del grup municipal CS
o ......................representant suplent del grup municipal CS

o ......................, representant titular del grup municipal LREC-
ECG

o Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de la Roca 
del Vallès
Suplent: Berta Rodríguez Tutusaus

 2ª Suplent: Sra. Cristina Fandiño Cutrina

o Sr. Antoni López Alonso, interventor de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès 
 Suplent: Sr. Xavi Rodríguez Martínez, Tècnic de          
transparència, participació Ciutadana i Comunicació

Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui, qui 
tindrà veu i vot com a vocal de la comissió.
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DESÈ.-La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que li 
atribueix l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en concordança amb l'article 212 del Reial decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.

ONZÈ.- Les funcions de la Comissió Informativa General seran l'estudi i 
dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta 
de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests 
òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb 
altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan 
l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen.

A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals anteriorment 
s’ha fet referència, es reconeix el dret de tots els Regidors membres de les 
Comissions Informatives a poder consultar, directament i personalment, els 
llibres de resolucions i els llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats 
a la Secretaria de la Corporació.

DOTZÈ.- La Comissió Informativa General celebrarà reunions ordinàries cada 
dos mesos, d'acord amb les particularitats que, en execució de les seves 
previsions, estableixi en la seva sessió constitutiva, podent celebrar sessions 
extraordinàries quan el seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta 
part, almenys, del nombre legal de membres.

TRETZÈ.- Les funcions de la comissió informativa especial de territori i 
planificació urbanística seran, principalment, l’estudi per a la revisió del Pla 
General d’Ordenació Urbanística municipal en els termes que preveuen els 
articles 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 60.4 del Text refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya i l’article 124.3 del reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

CATORZÈ.- Les funcions de la comissió informativa especial d’organització 
interna i participació ciutadana són augmentar l’eficàcia dels serveis públics 
municipals i millorar el principi de transparència de l’administració, revelant un 
compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per fomentar 
la participació democràtica en els assumptes públics locals, d’acord amb 
l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 

QUINZÈ.- La comissió Tècnica municipal de patrimoni té com a missió controlar 
les actuacions sobre els béns i conjunts catalogats i el seu entorn definit, així 
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com vetllar pel compliment adequat de l’esperit, les directrius i els objectius del 
pla especial.

SETZÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, fent-los 
constar que hauran de designar els seus representants en cada comissió, 
notificant-ho a l’alcaldia d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a 
comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, 
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt setè és el de la creació de la comissió informativa general, de la 
comissió especial de comptes, de la comissió informativa especial de territori i 
planificació urbanística, de la comissió informativa especial d’organització interna i 
participació ciutadana i de la comissió tècnica municipal de patrimoni, de la Comissió 
d’Anàlisis e Contractació i de la Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic Municipal.

Aquí doncs, en aquest punt veuran que són aquestes comissions informatives que aquí 
nosaltres a partir d’avui els demanarem que en el termini d’una setmana ens nomenin 
qui participarà per part dels diferents grups en aquestes Comissions informatives. 
Bàsicament és el que hem fet sempre. També és allò de dir, si algú té alguna petició o 
alguna necessitat de canviar algun dels membres o el que sigui, doncs preferíem no 
fer, arrossegar el mateix que era els dels grups municipals i després haver-ho de 
canviar, doncs hem optat per portar-ho així i demanar-los que ens notifiquin en 
aquesta propera setmana i així poder-los fer el nomenament. No sé si tenen alguna 
cosa en aquest punt, doncs passaríem a votació?

Votacions:

S’aprova per unanimitat

B.8. Establiment del règim de dedicació dels membres de la Corporació, 
retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups 
polítics municipals.

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

El 26 de maig de 2019, es van celebrar les eleccions locals i el 15 de juny de 
2019 es va constituir el nou ajuntament.

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  en concordança amb l'article 
166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
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de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya, els membres de les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels 
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, 
així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el 
Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part,  així com a ser 
indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec.

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans 
esmentat els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una 
infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l'exercici del 
càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, i a la 
vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, requereix 
assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un 
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu 
nombre de membres, que no podrà destinar-se per aquests al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té 
conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords: 

Primer.-  Establir que els membres de la Corporació que a continuació es 
relacionen, exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial 
per i que seran donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social 
per les següents hores setmanals que s’indiquen a continuació: 

 Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde, dedicació exclusiva.
 Sra. Marta Pujol Armengol, dedicació parcial de 22:30 hores setmanals.
 Sr. Daniel valls Alsina, dedicació de 33:45 hores setmanals.
 Sr. Xavier del Villar Berenguel, dedicació de 21:45 hores setmanals.
 Sr. Albert Bassa Berenguel, dedicació de 27 hores setmanals 
 Sra. Laura Álvarez Estapé, dedicació de 15 hores setmanals
 Sra. Yolanda Guarinos Micó, dedicació de menys de 10 hores setmanals
 Sr. Roser Moreno Sánchez, dedicació de menys de 10 hores setmanals
 Sr. Jordi Bacardit Martínez, dedicació de menys de 10 hores setmanals
 Sra. Raquel Vilardebó Pujades, dedicació de menys de 10 hores setmanals
 Sra. Ainoa Herrera Sanabria, dedicació de menys de 10 hores setmanals 

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, en funció de les 
atribucions delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació 410013f3998d458ebe1172bb96f7df38001 Data document: 02/08/2019

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

Antoni Peralta Garcerá 31/10/2019 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 31/10/2019 ALCALDE

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


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

29

mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de 
juny i desembre.

1. ALCALDE

Nom Retribucions

- SR. ALBERT GIL I GUTIÉRREZ   46.228,60 € bruts anuals.

2.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL

Nom i Càrrec Retribucions

- SRA. MARTA PUJOL ARMENGOL                      27.737,16€ bruts anuals.
  Primera tinenta d’Alcaldia 
  Regidora d’Hisenda i Serveis Econòmics  
  Regidora de Salut pública i comunitària 
  .
- SR. DANIEL VALLS ALSINA 41.605,74€ bruts anuals.
  Tercer tinent d’alcaldia
  Regidor de Seguretat Ciutadana
  Regidor d’Esports
  Regidor d’Inserció laboral

- SR. XAVIER DEL VILLAR BERENGUEL 26.812,58€ bruts anuals.
  Quart tinent d’alcaldia
  Regidor d’Urbanisme i Planejament 
  Regidor d’Habitatge
  Regidor de transparència

-SR. LAURA ÁLVAREZ ESTAPÉ 18.491,44€ bruts anuals
  Regidora de cultura
  Regidora d’Igualtat i solidaritat

-SR. ALBERT BASSA BERENGUEL 33.284,59€ bruts anuals
  Regidor d’obres i Serveis 
  Regidor d’Ensenyament

La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 
75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

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 410013f3998d458ebe1172bb96f7df38001 Data document: 02/08/2019

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

Antoni Peralta Garcerá 31/10/2019 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 31/10/2019 ALCALDE

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


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

30

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL INFERIOR A 10 HORES 
SETMANALS

Els següents regidors amb règim de dedicació parcial inferior a 10 hores 
setmanals percebran una retribució anual de 7487,90 €:

SRA. YOLANDA GUARINOS MICÓ
Segona tinenta d’Alcaldia 
Regidora de Participació Ciutadana

SR. ROSER MORENO SÁNCHEZ
Regidora d’Afers Socials i Famílies

SR. JORDI BACARDIT MARTÍNEZ
Regidor de Medi Ambient i Pagesia

SRA. RAQUEL VILARDEBÓ PUJADAS
Regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

SRA. AINOA HERRERA SANABRIA 
Regidora de joventut 
Regidora d’imatge i Comunicació

Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que no siguin de 
l’equip de govern, el règim d'indemnitzacions següent:

 Per assistència a les sessions de Ple  ........... 125 € bruts per a cada Ple 
que es realitzi.

Quart.- Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació 
econòmica per l’import següent:

a) 125  € mensuals per cada regidor electe.
b) 125  € mensuals per cada grup municipal.

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns 
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una 
comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la 
Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació 
vigent 

Cinquè.- Establir  a favor dels membres de la Corporació el dret a ser 
indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, 
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prèvia acreditació documental d’aquestes. Tanmateix la retribució tindrà 
caràcter retroactiva per als càrrecs ja nomenats des de la constitució de 
l’Ajuntament i que hagin exercit efectivament les seves funcions.

Sisè.- Autoritzar i disposar la despesa, d’import total de 112.055,86 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 00 912 10000 – Òrgans de 
Govern, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir les obligacions que assumeix 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació 
a la proposta de l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou 
Ajuntament de la Roca del Vallès.

Setè.- Autoritzar i disposar la despesa, d’import total de 33.616,74 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 00 912 16000 – Seguretat 
Social, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès per a l’any 2019, per assumir les obligacions que assumeix 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació 
a la proposta de l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou 
Ajuntament de la Roca del Vallès.

Vuitè.- Informar que per garantir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de 
l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de la 
Roca del Vallès, s’haurà d’impulsar un expedient administratiu, per tramitar una 
modificació pressupostària de les aplicacions pressupostàries següents:

00 912 10000 – Òrgans de Govern.
00 912 16000 – Seguretat Social.

La finalitat d’aquest expedient és la d’incrementar els crèdits disponibles, per tal 
que siguin suficients per assumir les obligacions que assumeix l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de 
l’aprovació del nou cartipàs, amb motiu de la constitució del nou Ajuntament de la 
Roca del Vallès.

Novè.- Instar a la Intervenció municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que 
iniciï la tramitació administrativa de l’expedient de modificació pressupostària, per 
incrementar els crèdits disponibles de les aplicacions pressupostàries següents:

00 912 10000 – Òrgans de Govern.
00 912 16000 – Seguretat Social.

Desè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents grups polítics 
municipals, i als regidors i regidores afectats, fent constar a aquells que han 
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estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, 
que s'entendrà acceptat aquest règim si l’afectat no manifesta res al respecte 
dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.   

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt vuitè és l’establiment del règim de dedicacions dels membres de 
la Corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups 
polítics municipals. Aquí, com vostès veuran tenim diferents regidors i regidores amb 
dedicació. En aquest cas, s’ha fet una puja de dedicacions. Es mantenen les mateixes 
retribucions o la retribució sobre la que sempre s’han calculat aquestes dedicacions i 
tindríem: la dedicació meva que és exclusiva, la dedicació de la Marta Pujol i Armengol, 
una dedicació parcial de 22,30 hores setmanals; el senyor Daniel Valls Alsina, 
dedicació setmanal de 33,45 hores setmanals; el senyor del Villar Berenguel, Xavier 
21, 45 hores setmanals; el senyor Albert Bassa de 27 hores setmanals, dedicació de 
15 hores setmanals per a la Sra. Laura Álvarez Estapé. La Sra. Yolanda Guarinos i 
Micó, una dedicació de menys de 10 hores setmanals; la Senyora Roser Moreno 
també; el senyor Jordi Bacardit, també; la senyora Raquel Vilardebó també i la 
senyora Ainoa Herrera. Aquestes serien les dedicacions que diem, les menors de 10 
hores. Aquí, passaríem a detallar els imports, la meva seria 42.228 €, que és la 
dedicació que estava assignada des de fa anys amb el lloc d’alcalde i a partir d’aquesta 
xifra és de la que es calculen aquests tant per cents que els hi he; és a dir, aquestes 
hores de dedicació que els he comentat. La senyora Marta Pujol tindria 27.737,16 € 
bruts anuals; el senyor Daniel Valls 41.603,74 € bruts anuals, el senyor Xavier del 
Villar, 26.812,58 €; la senyora Laura Álvarez Estapé, 18.491,44 € bruts anuals; el 
senyor Albert Bassa 33.384,59 € bruts anuals; i els altres, és el que els he comentat, 
que tenen una assignació de 7498 € bruts anuals. Així serien la senyora Yolanda 
Guarinos, la senyora Roser Moreno, el senyor Jordi Bacardit, la senyora Raquel 
Vilardebó i la senyora Ainoa Herrera.

A partir d’aquí, en el punt tercer, se segueix la retribució per assistència al ple per a 
cada Ple que es realitzi en un règim d’indemnització en membres de la Corporació que 
no són membres de l’equip de govern i després s’estableix a favor dels diferents grups 
municipals una dotació econòmica de 125 € mensuals per a cada regidor electe i 125 
per grup municipal. A partir d’aquí és tota l’explicació...perdó?...si he dit 46, doncs no 
ho sé, això es podria veure gravat, el meu sou són 46.228,60 € i a partir d’aquí es fan 
tots aquests càlculs que els he explicat que surten aquestes quantitats. Bé, això que 
els comentava, les retribucions per grup municipal i per regidor electe queden iguals.

Sra. Raymí.- En aquest punt ens agradaria abstenir-nos perquè m’agradaria sol·licitar 
una reunió prèvia per aclarir alguns punts que tenim aquí, si podria ser una reunió de 
portaveus i després sí que donaríem, sentiríem, podríem demanar la informació que 
necessitem i llavors ja donaríem el nostre vot a favor o en contra, però ara, de 
moment, ens abstenim demanant aquesta reunió de portaveus.
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Sr. Gil.- La vol fer ara una reunió de portaveus? 

Sra. Raymí.- No, podria ser més endavant.

Sr. Gil.- Val, de fet, la votació avui serà la que és i el resultat que doni i després doncs 
si demana per aquest punt una reunió de portaveus, entenc que cap grup polític té cap 
problema en què fem una reunió en aquest sentit.

Sra. Raymí.- Només és una mica d’explicació del perquè ens abstenim. Si en demana 
aquest, però sí, sí. Ho...Genial.

Sr. Alcalde.- Doncs la convocarem. No sé si voldran que la fem més oficial o si la 
podem fer després en un moment en què ens puguem veure en algun moment i 
parlar-ho i el que ens vulgui comentar, doncs ho parlem. Gràcies.

D’acord, doncs passarem a votació aquest punt.

Votacions:

S’aprova per 11 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-
AM (6) i de JUNTS (5) i 6 abstencions, manifestades pels regidors dels grups 
municipals del PSC-CP (3), de CS (2) i de LREC-ECG (1)

B.9. Nomenament dels representants de l’ajuntament en els organismes i 
entitats

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

L’Ajuntament de la Roca del Vallès està representat als organismes i entitats 
següents: Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Junta de Compensació 
SPM-4 Vilalba, Junta de Compensació de Can Jorn, Junta de Compensació Can 
Masseguer, Junta de Compensació Vallderiolf, Junta de Compensació Can 
Borrell, Junta de Compensació UA-9, Junta de Compensació UA-19, Junta 
d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, Consorci de la Conca del Riu Besòs, 
Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, Consorci del Parc Serralada Litoral, 
Associació Defensa Forestal, Consorci LocalRed, Consorci Televisió Digital Local, 
Vallès Oriental televisió,Consorci Hospitalari de Catalunya, Consorci DO Alella, 
Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió 
metropolitana de Barcelona (AMTU), Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, xarxa de 
consum, Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Consell Escolar del CEIP de la 
Torreta, Consell Escolar del CEIP Mogent, Consell Escolar de l’IES la Roca, 
Consell Escolar CEIP Santa Agnès, Consell Escolar Municipal, Consell Escolar de 
l’Escola Bressol Les Orenetes, Consell Escolar de l’Escola Bressol la Torreta, 
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Consell de Participació del Centre de Residència i Centre de Dia 
“Vallderiolf”,Consell de participació del Centre de l’Àrea d’Atenció Diürna (Centre 
Ocupacional i Servei d’Habitatge), Consell de poble de la Torreta, Consell de la 
pagesia, Comissió Municipal de Delimitació, Taula de Participació Social del 
Centre Penitenciari de Quatre Camins, Escola de Música, CFA Salvador Dalí 
(Centre penitenciari de quatre camins), CFA Santiago Rusiñol (Centre 
penitenciari de joves de quatre camins) i Associació Àmbit B-30.

L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals disposa que, dins dels trenta dies següents al de la sessió 
constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de 
la corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre el nomenament de 
representants de la mateixa en òrgans col·legiats, que siguin de la competència 
del Ple.

En base a l’anterior, és voluntat de l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès nomenar diferents Regidors d’aquesta corporació per a la representació 
de la mateixa en els organismes i entitats anteriorment esmentats.

És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les seves facultats, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Organismes i Entitats 
que s’expressen a continuació a les persones que també s’indiquen:

 Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est.
Titular: Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta de Compensació SPM-4 Vilalba
Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta de Compensació de Can Jorn
Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta de Compensació Can Massaguer
Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta de Compensació Valldoriolf
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Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta de Compensació Can Borrell
Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta de Compensació UA-9
Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent: Sr. Xavier del i Villar Berenguel 

 Junta de Compensació UA-19
Titular:   Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent:  Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent
Sr. Jordi Bacardit i Martínez

 Consorci de la Conca del Riu Besòs
Sr. Jordi Bacardit i Martínez

 Consorci per la Gestió de Residus Sòlids
Sr. Jordi Bacardit i Martínez

 Consorci del Parc Serralada Litoral
Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde 

 Associació Defensa Forestal
Sr.Jordi Bacardit i Martínez

 Consorci LocalRed
Sr. Albert Gil iGutiérrez, alcalde

 Consorci Televisió Digital Local 
Sra. Ainoa Herrera i Sanabria

 Vallès Oriental Televisió
Sra. Ainoa Herrera i Sanabria

 Consorci Hospitalari de Catalunya
Sra. Marta Pujol i Armengol

 Consorci D.O. Alella
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas
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 Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió 
metropolitana de Barcelona (AMTU)
Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde

 Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Sra. Laura Álvarez i Estapé

 Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Titular:  Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Suplent: Marta pujol i Armengol

 Xarxa de consum
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas

 Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar del CEIP de la Torreta
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar del CEIP Mogent
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar de l’IES la Roca
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar del CEIP Santa Agnès
Sr.Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar Municipal
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes 
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell Escolar de l’Escola Bressol la Torreta
Albert Bassa i Berenguel

 Consell de participació del Centre de residència i Centre de dia “ Valldoriolf”
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Consell de participació  de centre de l’àrea d’atenció diürna (centre ocupacional 
i servei d’habitatge)
Sra. Roser Moreno i Sánchez

 Consell de la Pagesia:
President: Sr. Albert Gil Gutiérrez, alcalde
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 Vocals: 

 Sr. ...................., representant titular del grup municipal d’ERC
Sr......................, representant suplent del grup municipal d’ERC

 Sr. ................., representant titular del grup municipal de Junts per la Roca
Sr. .................., representant suplent del grup municipal de Junts per la 
Roca

 Sr...................., representant titular del grup municipal del PSC
..., representant suplent del grup municipal del PSC

 Sr. ......................, representant titular del grup municipal de Ciutadans
Sr. ......................., representant suplent del grup municipal de Ciutadans

 Sr. ..................., representant titular del grup municipal La Roca en Comú

 
 Comissió municipal de delimitació

Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde
Sra. Marta Pujol i Armengol, primera tinenta d’Alcaldia
Sr. Xavier del Villar i Berenguel, regidor d’Urbanisme
L’arquitecta municipal
El secretari de la Corporació

 Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins
Sra. Roser Moreno i Sánchez

 Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 CFA Salvador Dalí (Centre Penitenciari de Quatre Camins)
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 CFA Santiago Rusiñol (Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins)
Sr. Albert Bassa i Berenguel

 Associació Àmbit B-30
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas

Segon.- A la resta d’Organismes i Entitats que no s’expressen en el punt anterior 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès estarà representat per l’alcalde-president, que 
podrà delegar en un regidor.
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Tercer.- Així mateix en cas d’absència, malaltia o impossibilitat dels regidors 
nomenats, la representació l’ostentaria l’alcalde, que la podrà delegar a un altre 
Regidor.

Quart.- Pel que fa als representants dels grups municipals que no han designat al 
membre que compliria amb aquesta funció, atorgar un termini de 10 dies, 
comptadors des de l’adopció d’aquest acord, perquè el designin. Exhaurit aquest 
termini sense que s’hagi designat, s’entendrà que opten pel portaveu, llevat 
comunicació en contra.

Cinquè.- Notificar aquest acord als Organismes i Entitats esmentats així com als 
interessats.

Deliberacions: 

El següent punt de l’ordre del dia és el nomenament del representant en el diferents 
òrgans que hi ha. Aquesta sí que és bastant llarga i no sé si volen que els anomenem 
un a un, doncs això sí que els dic que com estarà penjat en el web municipal, més que 
res és que és a Juntes de compensació i a molts organismes, on bàsicament el que es 
fa és que totes aquestes representacions sempre depenen de l’alcalde o alcaldessa del 
municipi i el que sempre s’ha fet històricament és delegar en el regidor que hi tingui 
uns ascendència més directa. D’acord? I llavors es fa igual, el que sí que es posa és 
que en cas que algun dels membres que estan nomenats com a representants en algun 
d’aquests organismes no hi pugui anar, doncs hi ha la possibilitat que l’alcalde els 
substitueixi en qualsevol d’ells. També els dic que algunes vegades per horaris que 
posen en alguna d’aquestes reunions, es pràcticament impossible assistir-hi perquè et 
posen una reunió de mitja hora a Barcelona i anar a fer un desplaçament si no hi ha 
una cosa que realment sigui molt important, no val la pena fer-ho, no? Llavors en tots 
cas, les vegades que sigui necessari, que són la majoria, els regidors i les regidores 
nomenats assistiran a aquestes comissions. Aquesta també s’ha de votar, per tant, 
passem a votació. 

Votacions:

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

B10. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis per a la gestió de les 
escoles bressol municipals

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

1. El 28 de març de 2019, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en 
endavant l’Ajuntament, va aprovar l’expedient de contractació dels serveis per 
a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès i va convocar 
la licitació pel procediment obert.

2. L’esmentada licitació fou anunciada en els mitjans següents:

Diari Oficial de la Unió Europea:

Enviament de l’anunci a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea: El 3 d’abril 
de 2019
Publicació de l’anunci: El 4 d’abril de 2019

Perfil del contractant: El 4 d’abril de 2019

3. El 9 de maig de 2019, a les 11:00 hores, va finir el termini de presentació de 
proposicions. Els licitadors que hi han concorregut són els següents:

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

Licitador 1: Escola Bressol del Bosc, SCCL

Licitador 2: Servei per a la infància créixer junts, SL

Licitador 3: Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL

Licitador 4: Fundació Pere Tarrés

Lot 2: Servei d’escola bressol municipal La Torreta 

Licitador 1: Servei per a la infància créixer junts, SL

Licitador 2: Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL

4. El 9 de maig de 2019, l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant la Resolució 
número 660/2019, va designar com a membres del comitè d’experts de la 
licitació dels serveis de gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del 
Vallès, que ha dut a terme la valoració dels criteris de quantificació dels quals 
depengui d’un judici de valor.

5. El 13 de maig de 2019, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del 
sobre 1 dels licitadors presentats i va acordar per unanimitat:

“Primer. Considerar correcta la documentació continguda en els sobres núm. 1 
presentada per tots els licitadors  i admetre’ls en la licitació. 
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Segon. Establir que l’obertura del sobre 2 tindrà lloc el dia 16 de maig a les 10:00 h. a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. 

Tercer. Publicar aquesta acta al Perfil del Contractant.” 

6. El 16 de maig de 2019, a les 10:10 hores, es va fer pública en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament la designació dels membres del comitè d’experts.

7. El 16 de maig de 2019, a les 10:14 hores, es va reunir la Mesa de Contractació 
per procedir a l’obertura del sobre 2 que conté la documentació tècnica 
presentada pels licitadors, de conformitat amb el que estableix el Plec de 
clàusules administratives que regeixen aquesta contractació, amb el resultat 
següent:

“Examinada la documentació que hi conté es constata que reuneixen les condicions 
establertes a la clàusula 15a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En conseqüència, el president de la Mesa ordena penjar en l’expedient digital els 
documents continguts al sobre 2 i penjar aquesta acta al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 

Els membres de la Mesa acorden convocar al comitè d’experts per a la valoració de les 
propostes, pel proper 21 de maig de 2019 a les 09.00 h.”

8. El 21 i el 24 de maig de 2019, el comitè d’experts es va reunir per dur a terme 
la valoració de la documentació continguda en els sobres número 2. 
Examinades les propostes, el resultat de la valoració és el següent:

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

TOTAL CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 CRITERI 4
PUNTS MÀXIMS 70 44 12 8 6
L-1
Escola Bressol del Bosc, SCCL

47,75 35,75 5 4 3

L-2
Servei per a la infància créixer 
junts, SL

38 26 5 3 4

L-3
Cavall de cartró, SL

60,50 38,5 8 8 6

L-4
Fundació Pere Tarrés

55,50 33,50 8 8 6

Lot 2. Escola bressol municipal La Torreta

TOTAL CRITERI 1 CRITERI 2 CRITERI 3 CRITERI 4
PUNTS MÀXIMS 70 44 12 8 6
L-1
Servei per a la infància 

38 26 5 3 4
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créixer junts, SL
L-2
Cavall de cartró, SL

60,50 38,5 8 8 6

9. El 27 de maig de 2019, la Mesa de contractació va donar a conèixer la valoració i la 
puntuació assignada als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de 
valor. Tot seguit va procedir a l’obertura dels sobres número 3, que contenen la 
documentació econòmica i relativa als criteris avaluables de forma automàtica, amb 
el resultat següent:

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

Licitador 1: Escola Bressol del Bosc, SCCL

Ofereix per la durada principal de contracte (tres cursos acadèmics) el preu de 959.807,97 
euros, IVA exclòs, corresponent l’import de 0,00 euros a l’Impost sobre el Valor Afegit.

Licitador 2: Servei per a la infància créixer junts, SL

Ofereix per la durada principal de contracte (tres cursos acadèmics) el preu de 971.985,66 
euros, IVA exclòs, corresponent l’import de 0  euros a l’Impost sobre el Valor Afegit (al 0% 
exempt d’IVA).

Licitador 3: Cavall de cartró, SL

Ofereix per la durada principal de contracte (tres cursos acadèmics) el preu de 976.385,16 
euros, IVA exclòs, corresponent l’import de 0 euros a l’Impost sobre el Valor Afegit (al 0 %).

Licitador 4: Fundació Pere Tarrés

Ofereix per la durada principal de contracte (tres cursos acadèmics) el preu de 976.958,26 
euros, IVA exclòs.

Lot 2: Servei d’escola bressol municipal La Torreta 

Licitador 1: Servei per a la infància créixer junts, SL

A) Oferta econòmica:

Ofereixo per la durada principal de contracte (tres cursos acadèmics) el preu de 
539.379,73 euros, IVA exclòs, corresponent l’import 0  euros a l’Impost sobre el Valor 
Afegit (al 0% exempt d’IVA).

B) Compromís d’equiparar les retribucions brutes del personal amb categoria “educador/a 
infantil”:

El licitador NO es compromet a 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 
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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.

Licitador 2: Cavall de cartró, SL

A) Oferta econòmica:

Ofereixo per la durada principal de contracte (tres cursos acadèmics) el preu de 
552.595,12 euros, IVA exclòs, corresponent l’import de 0 euros a l’Impost sobre el Valor 
Afegit (al 0 %).

B) Compromís d’equiparar les retribucions brutes del personal amb categoria “educador/a 
infantil”:

El licitador NO es compromet a 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.”

10.El 3 de juny de 2019, la senyora Rosó Borràs Ruz, tècnica d’Educació de l’Àrea de 
Servei i Atenció a les Persones, va emetre l’informe de valoració final de les 
proposicions presentades, essent el resum de les puntuacions assignades als 
criteris de valoració avaluables mitjançant un judici de valor i les puntuacions 
assignades mitjançant un criteri automàtic el següent:

LOT 1

LICITADORS

PUNTUACIÓ 
CRITERIS
JUDICI DE 

VALOR

PUNTUACIÓ
CRITERIS

AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

1 ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL 47,75 30,00 77,75

2 SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER 
JUNTS, SL 38,00 29,62 67,62

3 CAVALL DE CARTRÓ, SL 60,50 29,49 89,99

4 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 55,50 29,47 84,97
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LOT 2

LICITADORS

PUNTUACIÓ 
CRITERIS
JUDICI DE 

VALOR

PUNTUACIÓ
CRITERIS

AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

1 SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER 
JUNTS, SL 38,00 20,00 58,00

2 CAVALL DE CARTRÓ, SL 60,50 19,52 80,02

11. L’11 de juny de 2019, la Mesa de contractació va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació:

“
1. Classificar les ofertes presentades per ordre decreixent d’acord amb el resultat següent:

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

CLASSIFICACI
Ó LICITADORS PUNTUACIÓ

TOTAL
1 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL 89,99
2 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 84,97
3 ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL 77,75
4 SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL 67,62

Lot 2: Servei d’escola bressol municipal La Torreta 

CLASSIFICACIÓ LICITADORS PUNTUACIÓ
TOTAL

1 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL 80,02
2 SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, SL 58,00

2. Requerir a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, amb NIF B63618045, per a què 
en el termini de 10 dies hàbils, comptats des l’enviament de la comunicació, presenti la 
documentació descrita a la clàusula 21.5 del Plec de clàusules administratives particulars 
següent:

1. Manifestació d’inscripció de l’empresa en el RELI i/o ROLECSP i de la seva vigència, 
acompanyada d’una declaració responsable del representant legal de l’empresari 
conforme les circumstàncies que figuren en aquell registre no han experimentat 
cap variació i es troben actualitzades, d’acord amb el model de l’annex 7 del PCAP.

2. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva per a 
cadascun dels lots pels imports següents:

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

Import de 48.819,26 euros, corresponents al 5 % del preu final ofertat.
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Lot 2: Servei d’escola bressol municipal La Torreta 

Import de 27.629,756 euros, corresponents al 5 % del preu final ofertat.

La forma de constituir la garantia definitiva està detallada en la clàusula 22 del 
Plec de clàusules administratives particulars.”

12.El 20 de juny de 2019, l’Alcaldia de l’Ajuntament, mitjançant Resolució número 
858/2019, va resoldre:

“Primer. Classificar les ofertes  presentades pels licitadors, tenint en compte 
l’informe emès per la Tècnica d’Educació, Rosó Borràs Ruz,  i la proposta de la 
Mesa de Contractació.

LOT 1

LICITADORS

PUNTUACI
Ó 

CRITERIS
JUDICI DE 

VALOR

PUNTUACI
Ó

CRITERIS
AUTOMÀTI

CS

PUNTUACI
Ó

TOTAL

1 ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL 47,75 30,00 77,75

2
SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER JUNTS, 
SL

38,00 29,62 67,62

3 CAVALL DE CARTRÓ, SL 60,50 29,49 89,99

4 FUNDACIÓ PERE TARRÉS 55,50 29,47 84,97

LOT 2

LICITADORS

PUNTUACIÓ 
CRITERIS
JUDICI DE 

VALOR

PUNTUACIÓ
CRITERIS

AUTOMÀTICS

PUNTUA
CIÓ

TOTAL

1
SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÉIXER 
JUNTS, SL

38,00 20,00 58,00

2 CAVALL DE CARTRÓ, SL 60,50 19,52 80,02
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Segon. Notificar i requerir a Cavall de Cartró SL, per ser el licitador que ha 
obtingut la puntuació màxima tan pel que fa al lot 1 com al lot 2,  perquè  en el 
termini de deu (10) dies hàbils a comptar des del dia següent de rebre aquest 
requeriment, presenti la documentació justificativa i que no hagi estat aportada 
prèviament, següent:

1. Manifestació d’inscripció de l’empresa en el RELI i/o ROLECSP i de la seva 
vigència, acompanyada d’una declaració responsable del representant legal 
de l’empresari conforme les circumstàncies que figuren en aquell registre no 
han experimentat cap variació i es troben actualitzades, d’acord amb el 
model de l’annex 7 del PCAP.

2. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva per a 
cadascun dels lots pels imports següents:

LOT 1: Servei d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”
Import de 48.819,26 euros, corresponents al 5% del preu final ofertat.

Lot 2: Servei d’escola bressol municipal de la Torreta.
Import de 27.629,756 euros, corresponents al 5% del preu final ofertat.
La forma de constituir la garantia definitiva està detallada en la clàusula 22 
del Plec de clàusules administratives particulars. 

Tercer. Donar trasllat d’aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament.”

13. El 26 de juny 2019, l’Ajuntament va notificar a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL 
DE CARTRÓ, SL,  la Resolució de l’Alcaldia esmentada al fet anterior.
21/06/2019

14.El 27 de juny de 2019, registre d’entrada de l’Ajuntament número 6425/2019, 
SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, va presentar la documentació 
requerida.

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. 

En base als fets i fonaments de dret exposats es proposa al Ple l’adopció del 
següents

ACORDS:

Primer.- DECLARAR vàlida la licitació i ratificar tots els acords presos per la Mesa 
de Contractació.

Segon.- ADJUDICAR el contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol 
municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei d’escola bressol municipal la Roca 
“Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol municipal La Torreta) a favor de 
Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, pels preus següents:

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

El preu de 976.385,16 euros, IVA exclòs, per la durada principal del contracte (tres 
cursos acadèmics).

Lot 2: Servei d’escola bressol municipal La Torreta 

El preu de 552.595,12 euros, IVA exclòs, per la durada principal de contracte (tres 
cursos acadèmics).

Tercer.- REAJUSTAR la periodificació que figura en l’acord d’inici de licitació, al 
següent esquema:
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Lot 1 – Escola bressol municipal La Roca “Les Orenetes”

2019 2020 2021 2022 TOTAL

92.429,72 254.181,72 254.181,71 161.752 762.545,16

Lot 2 – Escola bressol municipal La Torreta

2019 2020 2021 2022 TOTAL

56.181,23 154.498,37 154.498,37 98.317,15 464.444,78

Quart- DISPOSAR l’import total de 1.528.980,28 euros, IVA inclòs, en l’aplicació 
pressupostària número 0832322710 del Pressupost General de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès per als anys 2019 i en les aplicacions pressupostàries que  
corresponguin per als exercicis 2020, 2021 i 2022 d’acord amb el detall del quadre 
esmentat al dispositiu anterior.

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.

Sisè.- NOTIFICAR aquesta acord a les persones interessades.

Setè.- PUBLICAR l’adjudicació i formalització del contracte en el perfil del 
contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis 
per a la gestió de les escoles bressol municipals: en aquest punt dir-los que com el Ple 
en el que estem nosaltres no porta comissió informativa, al final, s’ha pogut tenir per 
passar l’adjudicació i s’ha fet pels següent motius: aquesta adjudicació, per motius 
legals, l’ha de fer el plenari per l’import de la contractació de la que estem parlant i en 
aquest cas, avui teníem la possibilitat de posar-ho dins del Ple. Les urgències 
habitualment d’una cosa que es presenta que no ha passat per Comissió Informativa, 
es vota, en aquest cas, com que no hi ha comissió informativa i  ho portem dintre del 
Ple i s’ha notificat en el seu moment, no caldria, però sí que els demano si estan 
d’acord en parlar-ne avui. Simplement és perquè tenim la possibilitat de fer-ho, perquè 
la voluntat de fer-ho, perquè és necessària per l’adjudicació d’aquest contracte que és 
importantíssim que entri en vigor en temps i forma i perquè si ho féssim per resolució 
d’Alcaldia a ratificació en un plenari posterior, doncs, si no quedés més remei ho 
haguéssim fet, però havent la possibilitat evitem problemes de que algú després pugui 
agafar aquesta manera d’haver-ho aprovat o no, si s’escau l’aprovació i que pogués 
comportar algun tipus de reclamació per part dels licitadors que no han guanyat. En 
aquest cas, és una licitació, guanya l’empresa Cavall de cartró. Aquí hi havien 4 
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empreses que es presentaven per a la licitació de l’escola bressol de la Roca, les 
Orenetes i 2 que es presentaven per la licitació de l’escola bressol de la Torreta. Ha 
guanyat la mateixa empresa les 2 licitacions. L’empresa es diu cavall de Cartró. També 
he dir que hi va haver una mica de nerviosisme per part de les famílies perquè 
l’empresa que havia guanyat potser no era la que gent pretenia o esperava que pogués 
guanyar. La situació és la que és. La valoració de les propostes tècniques no les vam 
fer des de l’Ajuntament, sinó que vam demanar un grup d’experts que ens va portar la 
Diputació de Barcelona, la Generalitat, el Departament mateix que va enviar l’inspector 
de zona que tenim aquí en el municipi i, per tant, això va ser una valoració, diguem-
ne, al més tècnica possible per evitar, doncs que hi haguessin interpretacions que 
poguessin ser errònies. Això també és degut a que si tu fas una valoració important del 
tema econòmic, si no hi ha un comitè d’experts i creus que la valoració econòmica  
tingui una part important de la valoració de la licitació, et pot doncs que no estigui ben 
fet, com no volíem valorar les baixes econòmiques, el que volíem valorar era el 
projecte de les 2 escoles bressol, de les 2 licitacions, doncs, es va fer amb aquest 
comitè d’experts. Llavors també afegir la necessitat d’explicar-nos, amb les famílies. Es 
va fer una reunió pública que es va fer des de l’Ajuntament. En aquell moment, el 
tema de la licitació no estava massa; és a dir, estava ja a punt, però encara quedava 
que l’empresa presentés tota la documentació oficial. L’empresa ha presentat tota la 
documentació oficial, ha presentat els avals corresponents, ha fet tots els tràmits que 
pertoquen, vam quedar en aquella reunió amb veïns i veïnes, amb els pares i mares 
afectats d’aquesta situació. Es va fer una reunió de l’empresa amb les treballadores 
per conèixer la realitat del que faran amb el traspàs d’aquest servei. També es va fer 
una reunió de l’empresa amb les AMPES i després també va fer una reunió la pròpia 
empresa amb les pares i mares. La documentació està tota presentada per part de 
l’empresa, està tota a punt i com va arribar a temps el que portem és l’aprovació de 
l’adjudicació del contracte de les escoles bressol municipals a l’empresa Cavall de 
Cartró. No sé si tenen alguna pregunta. Cap? Doncs passem a votació.

Perdó, passem a votació, com si l’haguéssim presentat en l’ordre del dia ara mateix, 
encara que havia vingut notificada perquè no havia passat per la Comissió Informativa 
perquè no hi hagut Comissió Informativa...disculpi’m, sí.

Passem a votació que votarem el següent punt si així s’escau.

Sí, aprovat per 15 vots favorables i 2 abstencions del grup municipal de CS

I ara sí que passem a votació de l’adjudicació si s’escau

Votacions:

S’aprova per 14 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-
AM (6), de JUNTS (5) i del PSC (3) i 2 abstencions, manifestats pels regidors dels 
grups municipals de CS i 1 vot en contra manifestat pel regidor del grup municipal de 
LREC-ECG.
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Doncs en aquest punt de l’ordre del dia, donem per acabat el Ple i en aquest cas, 
encara que no és un Ple ordinari convencional, igualment obrim el torn de paraules al 
regidors. No sé si algú vol dir alguna cosa? 

Doncs donem per finalitzat el Ple i igualment obrim el torn de precs i preguntes en els 
assitents,

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
20 hores i  31 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Albert Gil Gutiérrez   Antoni Peralta Garcerá
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