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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL  DIA 25 D’ABRIL DE 2020 NÚM. 3/2020

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 10.20 hores del dia indicat a l’encapçalament, 
mitjançant videoconferència, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil 
Gutiérrezi 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 10.00 hores.

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

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1 Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió i la seva tramitació 
mitjançant videoconferencia

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B.1- Aprovació de la modificació pressupostària número 2020/02

B.2- Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 

B.3- Aprovació bases específiques i la convocatòria per a l’atorgament de 
prestacions econòmiques d’urgència social del COVID-19.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde.- Bé, comencem el Ple d’avui quan són les 10.20 h. Ainoa, si poguessis 
posar a les xarxes que el youtube no es pot connectar. Després també, comentar-vos 
que...Albert, comparteixes l’ordre del dia per si algú no el tenia o el que sigui, aquí en 
el...Una altra cosa comencem el Ple extraordinari i urgent després ja explicarem el 
perquè, però comencem, com sempre, fent un minut de silenci, perquè no hem tingut 
la connexió fins ara, però tots el plens que hem fet, sempre des de fa molt de temps es 
fa i en aquest cas, crec que és més, té una raó de ser més en quant a aquesta 
pandèmia per les moltíssimes víctimes que han afectat a milers de famílies de tot el 
país i de tot l’Estat i per tant, crec que avui té una importància sobre major, si s’escau, 
fer el minut de silenci.

A) Assumptes de tràmit

A.1 Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió i la seva tramitació 
mitjançant videoconferència

Sr. Alcalde.- Comencem l’ordre del dia. El primer és el pronunciament del Ple sobre la 
urgència de la sessió i la seva tramitació mitjançant videoconferència. En el darrer ple 
ordinari ja es va fer servir el Zoom com a mitjà d’assistència en el plenari i encara, en 
aquell moment, no estàvem en un confinament absolut, per tant, el Ple es podria haver 
fet, però també hi va haver peticions de diferent gent per poder agilitzar-ho i poder-ho 
fer amb aquesta situació, després es va convenir que si no hi hauria regidors que no 
assistirien i per tant, es va acabar fent, el que hi havia una situació que era que no es 
podia fer públic i els plens i en aquestes actualitzacions o variacions que hi ha hagut 
de moltes normatives, doncs aquesta no s’ha feta i en aquest cas, la possibilitat de 
trobar que el ple fos públic, doncs era també fer-lo per les xarxes socials. No podem 
tenir assistència perquè ningú assisteix al plenari, però sí que podem fer aquesta 
publicitat, per tant, vista aquesta pandèmia i vista la necessitat de fer uns ajuts 
d’urgència i fer unes tramitacions i unes modificacions de crèdits per tal de poder fer el 
que ens ha tocat fer i poder seguir endavant amb el dia a dia de l’Ajuntament doncs 
ens veiem obligats a fer aquest ple extraordinari i urgent i aquesta és la urgència del 
plenari.

No sé si algú vol comentar alguna cosa? Cap comentari? Doncs llavors passaríem, Sr. 
Secretari, hem de votar la urgència? Sí, oi?

Sr. Secretari.- Sí

Sr. Alcalde.- D’acord, doncs passaríem a votar la urgència del Ple. Yolanda has de 
començar tu.

Sra. Guarinos.- Sí, fem com l’altra vegada dir el nom i cognom..

Sr. Secretari.- Sí, millor

Sr. Guarinos.- Val.

Votacions:
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Aprovat per unanimitat

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

B.1- Aprovació de la modificació pressupostària número 2020/02

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

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

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

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

ATÈS que les transferències de crèdits es regulen als articles 179 i 180 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 40 a 42 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 
39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, aquests expedients han de ser 
incoats per ordre de l’Alcalde-President, havent-se d’acompanyar d’una 
Memòria justificativa de la necessitat de la mesura.
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ATÈS que en data 20/04/2020, es va emetre la Memòria explicativa del 
contingut de la modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de 
crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de 
despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries.
ATÈS que en data 20/04/2020, s’ha emès l’Informe d’Avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària1, on es posa de manifest que, de 
l’anàlisi de la modificació pressupostària número 2020/02, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de 
crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de 
despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries, es constata que les alteracions dels crèdits de les aplicacions 
pressupostàries afectades (tant les aplicacions pressupostàries de despeses 
que es donen d’alta i les aplicacions pressupostàries de despeses que 
s’incrementen, com les aplicacions pressupostàries que es disminueixen, són 
totes de despeses no financeres -capítols I a VII del pressupost de despeses-) i 
no alteren la despesa computable del pressupost.

En conseqüència, atès que les modificacions de crèdits entre aplicacions 
pressupostàries que pertanyen als capítols I a VII (despeses no financeres) no 
afecten a l’equilibri pressupostari, ni incrementen la despesa computable, no 
serà necessari avaluar l’estabilitat pressupostària i, en conseqüència, elaborar 
l’informe corresponent al compliment dels objectius fitxats en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària y sostenibilitat financera, ja 
que no s’altera la quantia total de la despesa no financera.

ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 20/04/2020, que dona compliment a allò que disposa el Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta.

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

1 De conformitat amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció municipal 
elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb 
caràcter independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

No resultarà obligatori incorporar un informe independent avaluant l’estabilitat pressupostària 
d’aquesta modificació pressupostària, si bé, se recomana procedir a avaluar la mateixa, partint de 
previsions de liquidació de l’exercici en què es requereixi efectuar la mateixa. Si es deriva una situació 
d’inestabilitat, com a conseqüència d’aquesta modificació pressupostària finançada amb el romanent 
líquid de tresoreria per a despeses generals, l’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat 
pressupostària, imposa la obligació d’aprovar un pla econòmic financer en la liquidació del pressupost.

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 76308c0957434a5296ed3b471aa7aff6001 Data document: 27/04/2020

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

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

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 02/06/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 02/06/2020 SECRETARI

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


5

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2020/02, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de 
transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de 
diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, amb el següent detall:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

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

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
05 3321 62500 Adquisició material biblioteca 2.000,00 €

----------------------
TOTAL 2.000,00 €.

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:

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

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE S’INCREMENTEN

Aplicació Denominació Import
02 491 63600 Inversions en reposició d'equips 

d'informàtica 41.000,00 €

03 130 62900 Altres inversions en material de la 
Policia Local 1.600,00 €

04 931 35900 Despeses comissions bancàries 10.000,00 €

14 231 48013 Donació extraordinària-Per 
situacions d'emergència 82.500,00 €

----------------------
TOTAL 135.100,00 €.

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

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

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
06 330 
21201 Manteniment normatiu Cultura 2.000,00 €

TOTAL 2.000,00 €.

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
08 320 
48007

Conveni Casals Inclusiu-Ajuntament de 
Granollers 2.000,00 €

08 323 
22618 Activitats educatives 19.000,00 €

14 924 
48000 Subvencions-Projecte d'igualtat 20.000,00 €

08 320 
48007

Conveni Casals Inclusiu-Ajuntament de 
Granollers 1.600,00 €

06 165 
46200

Conveni-Enllumenat urbanització de Sant 
Carles 5.000,00 €

16 342 
22000 Administració del CEM 5.000,00 €

02 151 
44001

Conveni amb la Universitat - Pràctiques i 
formació 48.000,00 €

06 320 
21200 Manteniment de les escoles 2.000,00 €

16 342 
22798

Professionals vinculats a l'assessorament i 
consultoria - CEM 30.000,00 €

18 337 
22699 Dinamització de la participació 2.500,00 €

----------------------
TOTAL 135.100,00 €.

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

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

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

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

CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació pressupostària número 2020/02, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de 
transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de 
diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, pel termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic 
i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de 
presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació 
definitivament aprovada en el supòsit de no presentar-se reclamacions.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Bé, doncs, comencem el punt primer que es la modificació 
pressupostària. Té la paraula la regidora d’hisenda, la Sra. Marta Pujol.

Sra. Pujol.- Bon dia a tots. Bé, ja l’altre dia que ens vam reunir els grups 
municipals...No sem sent?

Sra. Guarinos.- Sí, però Bassa pots treure el document?, si no, no sens veu a 
nosaltres i la gent no ens...gràcies.

Sra. Pujol.- Millor, millor, així ens veiem la cara. Bé, l’altre dia vam fer una reunió de 
portaveus per explicar una mica la situació en què ens trobàvem i una mica com 
encaminaríem els ajuts i es va explicar als diferents grups municipals una mica com ho 
faríem i avui, en aquest ple, una mica és la plasmació d’aquests canvis de partides, 
d’aquestes modificacions pressupostàries que hem de realitzar per donar resposta a 
les ajudes extraordinàries que es realitzaran i a més a més, és també donar, poder 
pagar compres que s’han hagut de realitzar degut també a aquesta situació 
extraordinària. Si voleu passem una mica al detall, l’aprovació és la modificació 
pressupostària 2 del 2020 i en la modalitat de crèdits extraordinaris i el que fem és 
passar diners de unes partides a una altra, previ l’estudi dels diferents regidors de les 
seves partides per poder veure quines eren les que podíem treure de partides i posar-
les en aquests ajuts extraordinaris. Primer de tot el que passarem a aprovar és una 
creació d’un crèdit extraordinari, que vol dir que hem hagut de crear una partida nova 
que és l’adquisició de material de biblioteca; es va comprar un moble a la Biblioteca, 
que és un moble per carregar els ordinadors i aquest moble no tenia partida 
pressupostària aquesta any i l’hem poguda crear, són  2.000 € i si voleu, ja us dic 
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directament d’on s’han tret aquesta 2.000 €; aquesta despesa va a càrrec de l’aplicació 
pressupostària de manteniment normatiu de cultura, són 2.000 €. 

Després ja no n’hem hagut de donar d’alta cap altra, d’aplicació pressupostària i 
llavors, si voleu passem a veure les aplicacions pressupostàries de despeses que 
s’incrementen. El total de la modificació pressupostària d’avui són 135.100 € més els 
2.000, per tant, 137.100 €, dels quals 82.500 € aniran a les ajudes extraordinàries 
derivades d’aquest pla de situació d’emergència. Llavors, hi ha 10.000 € que són 
...bancàries. Abans, els bancs, fa temps, els bancs quan tenies diners, et donaven uns 
interessos a favor teu; ara resulta que quan tens diners, molts diners, com és el cas de 
l’ajuntament que té un romanent de tresoreria molt important, en comptes de donar-
nos interessos el que fa és gravar-nos interessos, per tant, l’any passat ja ens va 
passar, veureu que després, en el següent punt, hi ha reconeixements extrajudicials 
de crèdits, hi ha aquests imports. Només teníem 5.000 € en la partida d’ingressos 
bancaris i hem hagut d’augmentar aquesta partida perquè amb la d’aquest any no en 
tindríem prou per donar resposta a aquests interessos que ens cobren els bancs per 
tenir diners, que són aquests 10.000 € que veiem aquí. Després tenim inversions en 
reposició d’equips d’informàtica, hem hagut de comprar uns 60 ordinadors per poder 
facilitar el teletreball als treballadors de l’Ajuntament i aquests ordinadors tenen un 
import de 41.000 €. Llavors, aquests 1.600 € d’inversions de la Policia Local són 
perquè hem comprat un canó d’ozó per desinfectar sobretot dependències municipals, 
els cotxes de la policia, de la brigada i també doncs per exemple, el CAP, el Centre 
d’Atenció Primària també s’ha deixat aquest aparell per poder realitzar la desinfecció 
de les consultes i ja està i els 82.500 € per tant, aquí tenim les partides on van a parar 
aquests diners de la modificació i seguidament, veiem les partides d’on traiem els 
diners per poder donar resposta a aquesta situació d’emergència. Aquestes baixes de 
crèdit són el resultat del treball que hem fet els diferents regidors amb les diferents 
partides i d’on hem tret els diners. Us ho explico. Si hi ha algun dubte i ho voleu 
consultar en el regidor pertinent, ells, segurament, us podran donar una mica més de 
concreció, però jo intentaré ser molt concreta: primer 2.000 € amb el Conveni del premi 
casal de Granollers i em sembla, i Albert Bassa, corregeix-me si m’equivoco, aquest és 
un conveni que hi havia amb l’Ajuntament de Granollers per donar resposta a alguns 
nens que tenim en el nostre municipi amb necessitats educatives especials i que 
nosaltres no podem donar-los resposta amb els casals que hi ha al municipi i els 
portem en aquests casals inclusius. Amb la dotació que hi havia d’inici i vista la 
demanda que hi ha d’aquestes places, el regidor ha considerat que aquests 2.000 €, 
es podrien treure d’allà i passar-les aquí. Activitats educatives hem tret 19.000 €, aquí 
sí que l’Albert, ai algú té interès en anar més al detall, ens podria explicar, és una 
partida que tenim d’activitats que es realitzen, però també bé donada la situació del 
COVID i que l’escola està, jo crec que el curs es dona per finalitzat a nivell formal i que 
només continuarà a nivell telemàtic, doncs aquests diners aquest any no els 
necessitarem. 20.000 € de subvencions de projectes d’igualtat. Aquí, la Laura, la 
regidora d'Igualtat ens donarà una mica més de detall, però també ella ha estudiat les 
partides i ha considerat que d’aquí es d’on es podien treure aquests diners. Aquí, hi ha 
1.600 €, que és la mateixa partida que l’anterior, pot ser es podria haver posat 3.600 € 
de cop Albert o és perquè hi ha 2 partides?
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Sr. Bassa.- És la mateixa, però això és l’interventor, no sé..

Sra. Pujol.- Val, perfecte

Sr. Interventor.- Perdó, és que van a 2 destinacions diferents.

Sra. Pujol.- Val, gràcies, Sr. interventor, jo a tant ja no arribo. Llavors 5.000 € el 
conveni de l’enllumenat de la urbanització Sant Carles, 5.000 € de l’administració del 
CEM, 48.000 € del conveni amb la universitat UPC. Vam fer una parida, quan es 
preparava el pressupost 2020 d’aquests 48.000 €, que la intenció era fer un conveni 
amb la UPC, amb la Universitat politècnica de Catalunya, perquè ens donessin suport 
a través dels seus departaments per poder realitzar projectes per l’Ajuntament, donat 
que estem al mes de juny, que la situació està complicada degut a aquesta situació 
d’emergència, amb el regidor i amb els tècnics de dalt de la tercera planta, tot i que 
això és molt important; és a dir, no volem treure-li importància a la necessitat de tenir 
aquest suport, però considerem que ara és molt més important poder dotar de 48.000 
€ més a aquest ajut extraordinari i per això s’ha decidit fet aquesta transferència.  
Manteniment de les escoles 2.000 €, professionals vinculats a l’assessorament i 
consultoria del CEM 30.000 € i dinamització de la partida de participació 2.500 €, en 
total són 35.100 €, més els 2.000 del manteniment normatiu de cultura que hem passat 
a aquesta nova partida que és la que hem dit abans. De part meva, no tinc res més a 
explicar. Si algú té alguna consideració a fer i la podem resoldre? 

Sr. Alcalde.- Algú té algun comentari a fer? Carles?

Sr. Fernández.- Seguim l’ordre de grups o..?

Sr. Alcalde.- sí entenc que si el Dani no ha demanat la paraula i l’Anna tampoc, així 
ho entenc, doncs llavors, Carles Fernández del PSC...

Sr. Fernández.- Gràcies. Algunes apreciacions: una les xifres que veiem no 
coincideixen amb les que se’ns van explicar, hi ha algunes diferències respecte de les 
que se’ns van explicar en la Junta de portaveus perquè allà es parlava de 160.000 € i 
no de 130.000 €, perquè també hi havia uns 30.000 € per imprevistos. En tot cas, 
aquesta és la primera qüestió que comento respecte del que se’ns va comentar a la 
reunió i dir 2 o 3 coses més: primer ens sembla que hi ha altres partides en el 
pressupost municipal de les que es podrien haver tret i no tocar partides que també 
tenen contingut social com per exemple els temes d’igualtat o algun altre dels 
projectes que hi havia aquí, coses que segur que no es podran fer a l’Ajuntament amb 
la previsió i amb les dates estem ja, hi ha coses que ja no es podran fer i per tant, 

Sra. Pujol.- Ui, es talla?

Sr. Fernández.- Es talla? 

Sr. Alcalde.- No, Marta em sembla que potser ets tu.. mòbil?

Sra. Pujol.- No, estic a l’ordinador

Sr. Fernández.- Quan tu parlaves, Marta, es tallava una mica.
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Sr. Alcalde.- A tu se’t talla una mica, potser ets tu la que perds una mica la connexió.

Sra. Pujol.- vaig a obrir la porta. Obro la porta del menjador

Sr. Fernández.- Doncs, espero un moment que torni

Sra. Pujol.- perdoneu, eh? Ara millor?

Sr. Alcalde.- De moment sí, però com abans també se’t sentia bé i de cop i volta 
s’entretallava, no sabem si, de moment se’t sent. 

Sra. Pujol.- Val, val. Gràcies.

Sr. Fernández.- Segueixo, doncs el que deia, que hi ha activitats que segur que no es 
podran fer i jo crec que hagués valgut la pena, treure d’aquestes que ja segur que no 
es poden fer i no tocar algunes que des d’un punt de vista social i així doncs tenen una 
certa importància. Comentar també que tal com vam dir quan es va aprovar el 
pressupost, aquest era un pressupost que donava molt poc marge perquè no tenia 
partides de contingències i aquí veiem una mica el que està passant, és a dir, no 
podem tirar de contingències i hem de reduir partides que existeixen i, per tant, 
aquesta és una preocupació també i després comentar que la previsió de 82.500 € que 
es fa per la dotació extraordinària per les situacions d’emergència, aquí posa donació, 
suposo que és un error topogràfic, en la partida, deu ser dotació extraordinària, doncs 
ens sembla molt justa perquè se’ns comentava que amb això hi havia una previsió de 
que es podia donar resposta a 2 mesos, recordo que es va comentar alguna cosa així 
en la Junta de portaveus. Pel nombre de famílies que sabem i que coneixeu també 
vosaltres, no sé quina referència s’ha utilitzat, però si mirem les persones que han 
rebut targeta moneder per menjador escolar, si aquestes famílies es poguessin acollir, 
difícilment es podrà cobrir un mes d’ajudes, per tant, creiem que caldrà dotar aquesta 
partida i que ja potser hagués valgut la pena fer l’esforç ara i fer una dotació més forta 
d’aquesta partida. 

Sra. Pujol.- Responc? 

Sr. Alcalde.- Sí, espera un segon. Aquí també hi ha, no sé si va ser el Dani que també 
vas fer l’explicació del tema de les partides podrà contestar també, amb refereixo a 
nivell de les previsions sobre les que s’està treballant, eh, Marta? Econòmicament tu i 
si el Dani ...

Sra. Pujol.- Jo si voleu faig una mica de resposta general als punts. El primer que hem 
de  dir, sí que és veritat Carles que vam dir que hi haurien 162.000 €, el que passa que 
també és veritat que si tu fas un traspàs d’unes partides a unes altres, després tirar 
enrere és complicat. Llavors, hem fet aquesta primera modificació pressupostària amb 
82.000 € per veure com va la primera fase de les ajudes i després si haguéssim de fer 
un altra...De dotar aquesta partida, que no és donació, sinó que és dotació, és un 
error, faríem un altre ple extraordinari amb una segona modificació pressupostària per 
perdoneu-me que ho us ho digui així, engreixar un altre cop aquesta partida i així 
imagineu-vos que és difícil, però que es pot donar el cas que els diners no 
s’exhaureixin després no es pot tirar enrere i tornar a passar els diners a la seva 
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partida d’origen.  És veritat que és un pressupost amb poc marge. Això ja ho vas dir el 
dia que el vam aprovar, però també és veritat que el dia que vam aprovar el 
pressupost, ningú es podia plantejar que aquesta situació de pandèmia i d’emergència 
es donaria, per tant, sí que és veritat que les partides de contingència potser són 
justes, però jo crec que no hi havia cap partida de contingència que pogués preveure 
una situació en la que estem, donat això per fer la dotació de la partida d’urgència, 
nosaltres no hem tocat les contingències, és a dir, que encara les tenim intactes per si 
les hem d’utilitzar i per part meva, no hi ha cap altra consideració. En tot cas, sí que 
potser els regidors que han treballat el tema dels ajuts socials podran afegir alguna 
cosa més del perquè aquests 82.000 € de moment considerem que són suficients per 
a una primera tanda.

Sra. Álvarez.- Jo, si em permeteu, voldria parlar sobre la partida de les subvencions 
per projectes d’igualtat per les entitats. Va bé?

Sr. Alcalde.- Sí, Laura.

Sra. Álvarez.- Aquesta partida estava enfocada a subvencions per tal que les entitats 
realitzessin, per primera vegada, projectes de igualtat. És la primera vegada que tenim 
un projecte d’aquestes característiques, cap entitat ha mostrat ara mateix un cert 
interès per, afegeixo també perquè és cert que com que no s’havia iniciat tot el tràmit 
d’obertura de les subvencions que ha sigut complex amb al situació de difondre, però 
considerem sincerament que si bé això és cert que té una importància social, el 
COVID també en té molta. Aleshores, realment ens trobem en una situació, on tots els 
regidors i regidores hem hagut de retallar de partides d’on no volíem retallar, però la 
situació ho ha requerit i considerem que es fan aquest tipus de subvencions que 
requeria una formació prèvia, dedicada a les entitats, que requeria una formació 
segurament presencial, ja que encara no estem del tot acostumats a aquestes noves 
maneres de treballar i que estem a l’abril i aquestes subvencions s’havien d’utilitzar i 
implementar abans de desembre, vam pensar que realment pot ser algo que esperi al 
pròxim any per tal de dotar amb 20.000 € més aquesta partida d’ajust que tu mateix 
comentaves Carles que la trobes una miqueta justa, però com també comentava la 
Marta, és la primera remesa d’una segona remesa que s’obrirà si realment hi ha 
suficient demanda com per restar-la. No sé si amb això et responc a aquesta decisió.

Sr. Alcalde.- Roser, si vols, els estudis que vosaltres heu fet des de les ajudes que ja 
es donen de Serveis Socials, que ja estan, diguem-ne cobertes, i el que heu estudiat 
que podria tenir necessitat d’aquestes ajudes extres. 

Sr. Moreno.- Bé, per un cantó, això que hi ha la partida per a les necessitats que 
estem fent fins ara i clar, fa de mal preveure pel que diem és una situació 
superextraordinària i no ens havia passat mai, però segons els informes que tenim de 
la situació que hi ha ara, actualment, que ens consta a nosaltres com a dades, hem fet 
aquesta previsió comptant que arribarem bé i amb aquesta previsió d’ampliar perquè 
llavors, és el que ha comentat la Marta. Si d’entrada hi ha aquests ..., si després no es 
gasten, no podem tornar....

Sr. Alcalde.- 160.000, eh?
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Sra. Moreno.- Sí, perquè una primera tongada de 82.500 i la següent de 82.500. Si 
s’hagués de fer; és a dir, està tot calculat amb els informes tècnics, és el que...I 
basant-nos en les dades que tenim ara. Comptant que ja tenim la partida d’ajuts dels 
que estem fent com sempre de Serveis Socials, més aquestes altres partides. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Roser. Dani?

Sr. Valls.- Bé, bàsicament, ja s’ha comentat bastant tot, per part d’ocupació també 
hem fet una, hem intentat copsar quina era la demanda o hem treballat molt colze a 
colze amb els Serveis Socials i, a dia d’avui, és el que diu la Roser, és molt difícil 
d’anticipar la demanda que hi haurà perquè la previsió que està rebent tant Serveis 
Socials com Ocupació a dia d’avui no és molt alta: sí que és veritat que nosaltres 
donem per entès que quan es publiquin les bases i s’obri el termini de sol·licituds, les 
sol·licituds arribaran i, per tant, crèiem, una miqueta també com deia la Marta, que fer-
ho en 2 tongades, sobre tot a l’hora de fer la segona modificació pressupostària sent 
previsors i fent-la amb els dies de marge perquè arribi a temps i ningú s’hagi d’esperar 
era una forma de seguir donant l’ajuda a la gent que ho necessités i per l’altra ser 
cauts en el sentit que després si hi hagués alguna cosa que s’hagués de retornar no 
es pogués, però  una miqueta amb la idea aquesta del que ha dit la Roser, que és 
complicat valorar quina serà l’onada de demandes perquè a dia d’avui, la pressió que 
s’està rebent, no és una pressió molt alta, llavors, bé, hem fet els càlculs una miqueta 
en base a la capacitat que teníem de retallar partides i la capacitat que teníem de fer 
aquestes tongades.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun altre comentari? 

Sr. Fernández.- Sí, a veure, evidentment, la situació és absolutament desconeguda, 
però justament per això, cal fer previsions una mica més agosarades. És a dir, en 
aquests moments, segur que és cert la pressió o la demanda sobre Serveis Socials                                     
i Ocupació no és molt alta,  sobre l’Ocupació és normal perquè ofertes d’ocupació, en 
aquests moments, n’hi ha molt poques; en alguns sectors sí, però en general, n’hi ha 
poquetes. A nivell de Serveis Socials, hi ha sectors que fins ara no han estat mai     
usuaris de Serveis Socials i en aquests moments, poden tenir la necessitat de ser-ho i 
estic pensant en el sector autònoms, per exemple, que ha deixat de tenir, tots els 
establiments que tenim en el municipi que estan tancats és gent que segueix pagant 
lloguers i que els seus ingressos s’han vist reduïts i disminuïts al mínim, per tant, la 
previsió, si això o si fem una bona difusió, que segur que la farem, d’aquesta línia 
d’ajudes, doncs hi ha moltes persones que es poden trobar, que podem pensar que es 
poden acollir a aquest tipus d’ajudes en funció dels paràmetres que s’han definit i això 
pot provocar un increment, per tant, en aquest sentit és en el que jo crec que, 
evidentment, que es podrà fer una segona, però ja caldrà fer un altre ple i sempre són 
dies que trigues en poder donar les ajudes. En tot cas, caldrà preveure en funció de la 
resposta, fer un ple de forma ràpida i jo segueixo comentant que cal ser més agosarats 
a l’hora de buscar recursos en més partides. Hi ha més partides de coses que segur 
que a hores d’ara i vosaltres ho coneixeu bé, no es podran fer i, per tant, cal ser 
agosarats amb això i centrar tots els esforços en posar recursos en aquestes 
necessitats.
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Sr. Alcalde.- Marta...

Sra. Pujol.- A veure, el que diu el Carles amb el tema dels comerços de la Roca, dels 
autònoms de la Roca, aquest és un treball que s’està realitzant paral·lelament des de 
la regidoria de comerç i promoció econòmica. La regidora, la Raquel, està en contacte 
molt estret amb tots els autònoms del municipi, amb tots els comerços, s’han enviat 
correus electrònics, s’ha trucat a tothom que té un negoci al poble se’ls ha fet una 
trucada. Fins i tot, hem tingut l’oportunitat d’exposar qüestions en diferents reunions 
que hem tingut extramunicipals, més enllà del municipi, i estem molt en contacte amb 
ells. Si voleu la Raquel, després us fa cinc cèntims d’aquestes converses i jo crec que 
a nivell de govern, a veure, tenim molt en compte a aquesta gent, que sabem que ens 
aquests moments, està passant un tràngol, que estan en una situació de tràmit perquè 
quan es va dir que s’havien de tancar els negocis, no tenien clar fins on haurien 
d’haver estat de tancar-se. Ara potser la previsió és que la cosa s’allargarà una mica 
més del que estava previst i potser el neguit s’incrementarà. La setmana que ve, 
tindrem una reunió amb al gent del Cor i bé, la Raquel us ho explicarà després i el que 
sí que estem una mica pendents del que digui el govern central i del que deixi fer el 
govern central amb els romanents de tresoreria. Nosaltres també estem fent una feina 
paral·lela molt intensa des de Serveis Econòmics per tancar 2018-2019, 2018 ja està, 
ben tancat, no, però ja està amunt, 2019 està molt avançat. Un cop nosaltres, puguem 
disposar dels romanents de tresoreria, després sí que estem a l’espera del marge de 
maniobra que  tindrem amb aquests romanents de tresoreria. Es va dir que hi hauria la 
possibilitat de fer inversions en ajuts socials, i nosaltres creiem que ho podrem utilitzar 
doncs per aquesta línia d’ajudes, de cara als autònoms i petites empreses i 
comerciants del municipi  i una mica estem a això, no? De quina maniobra fa el govern 
central amb aquests diners que tenim els ajuntaments que esperem que ens deixin 
gastar per ajudar als nostre ciutadans i no per ajudar-los amb ells, que sospito que 
serà aquest l’objectiu dels romanents, ajudar al govern o al ciutadà i una mica aquesta 
és la nostra línia de treball.

Raquel si vols explicar una mica més en detall què s’està fent amb els comerciants i 
amb el autònoms del municipi.

Sra. VIlardebó.- Doncs, jo he estat fent trucades a varis comerços. Sí que és veritat 
que n’hi ha hagut que no he pogut contactar amb ells perquè el telèfon que tenim de 
contacte és un fix i, per tant, al no estar en el comerç no hi he pogut posar-m’hi en 
contacte, però sí que se’ls ha enviat un correu informant-los que qualsevol dubte que 
puguin tenir referent a ajudes, subvencions que es puguin demanar a l’Estat o el que 
sigui, tenim el Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament, la Núria i que, a més a més, al 
tenir el conveni amb el CSETC de Cardedeu, la Núria pot fer d’intermediària a l’hora de 
preguntar-los qüestions que puguin tenir referents als autònoms, a ajudes, al que sigui 
necessari. Sí que és veritat que hi ha molt de neguit, hi ha molt nerviosisme entre els 
comerços de la Roca. A més a més, també he pogut parlar amb la directora general de 
comerç per comentar una mica com estava la situació i quina serà la situació una 
vegada sigui el post-COVID. El problema és que és una cosa que és molt variant. En 
una setmana et poden dir una cosa, però d’aquí a dues setmanes en pot ser una altra. 
Se’ls ha informat, més o menys, de com podran ser les mesures un cop tot això 
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comenci a aixecar-se el confinament. I des del COR, sí que és veritat, ells cada 
setmana reuneixen la junta i fan reunió. Llavors, jo he anat parlant amb el president del 
COR  i la setmana que ve, farem una reunió per parlar perquè clar els neguits també, a 
part de que, com serà quan tot això s’obri? Les mesures que tindran i demés, doncs 
també els preocupa el tema d’ajudes, el tema de terrasses i demés, aleshores, bé, 
hem de fer la reunió aquesta setmana i bàsicament això. 

Sra. Pujol.- Gràcies, Raquel.

Sr. Alcalde.- Alguna altra intervenció? 

Sr. Valls.- Sí, jo només una petita cosa, referent al que deia el Carles que una segona 
modificació pressupostària comportarà un altre Ple, un termini d’exposició pública. Jo 
únicament com un missatge que vull donar de tranquil·litat a tothom, eh? Això és un 
tema que estem treballant dia a dia; és a dir, la Roser i jo que potser som dels del 
govern, els que més assignats amb aquest tema i amb els tècnics cada dia, cada dia 
en parlem i cada dia avaluem i revaluem. El que vull dir és que quan veiem que 
comença a haver-hi molt demanda, que la segona tongada econòmica farà falta, ja ho 
tenim com a primer punt el fet de poder anticipar-nos el suficient perquè es pugui fer la 
modificació i les sol·licituds en cap moment hagin de quedar parades per falta de 
crèdit. Una miqueta el que volia dir era això que és una cosa que cada dia hi estem a 
sobre i que cada dia estem intentant readaptar-nos a qualsevol situació que vagi 
canviant.

Sr. Alcalde.- Val. No sé si algú més vol dir alguna altra cosa?

Doncs jo per acabar ja també aquest punt, us diria varies coses: primera el tema del 
pressupost just, és cert, en la partida de contingències ja ho vam parlar amb aquell 
plenari, però és que mai hi ha hagut cap partida de contingències que pugui fer front a 
una contingència així, de fet, en l’anterior mandat, la darrera partida de contingències 
no va ser suficient com per arreglar una xifra que era menor que aquesta i eren les 
escoles bressol municipals, per tant, qui estàvem, en aquell moment, també ens va 
tocar això, llavors, les prediccions no les pots fer mai i menys amb un tema així. 
Després, el tema de que hi ha partides que no haurem d’utilitzar segur, 
malauradament, ningú està parlant clar perquè si algú decideix que una vegada té la 
centralització de la situació, que no es podran fer festes majors, ho haurien d’estar 
dient ja i, per tant, nosaltres no hauríem d’estar en si es podrà fer algun tipus de festa 
major, en què els veïns i veïnes ens demanen si després de tot aquest confinament hi 
haurà la possibilitat de fer festa o fer alguna cosa que ens socialitzi i sigui possible. 
Doncs tot això esperaríem indicacions clares, per molt contundents que hagin de ser, 
si s’ha de dir que no hi haurà festes majors o que no hi podrà haver concentracions de 
gent, doncs que es parli clarament i així nosaltres, no només faríem reduccions de 
partides d’aquest tipus per exemple, sinó que les podríem fer totes, no? O si diem per 
exemple que no es podran fer activitats “x” en aquesta situació. De fet, fins i tot, quan 
nosaltres vam estar valorant alguna de les inversions que es finançaven pel 
pressupost en edificis o el que sigui, doncs podem trobar-nos que no puguem trobar el 
Centre Cultural obert, però en canvi puguem tenir un edifici de l’Ajuntament fent-li una 
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rehabilitació perquè l’empresa sí que pugui està treballant, perquè els operaris ja 
poden en normalitat anar a treballar que és el que està passant a dia d’avui, per tant, 
aquesta situació, a dia d’avui, tampoc ens deixa a nosaltres amb aquestes coses tan 
clares. Partides que hi haurà segur que si ara mateix ho tinguéssim molt clar, ja 
directament podríem destinar-les al 100% o carregar-nos en el sentit que hi ha de 
posar-nos en aquesta situació.

Amb les ajudes que haurem d’anar donant i d’estar al dia a dia aquí amb aquests 
temes. Bàsicament, en el que comencem a veure les peticions, ho veurem i ara una 
vegada si després s’aproven les bases d’execució d’aquestes ajudes, fer un Ple 
extraordinari urgent  basat  en una situació així pot ser qüestió d’hores, ja no parlo ni 
d’un dia, eh? Amb el confinament de les regidores i regidors com és el cas, doncs 
suposo que podríem trobar uns minuts per fer-lo, els que treballen potser haurien de 
ser els migdies o els que fan torns hauríem de veure com, però estic segur que si 
necessitem fer, per exemple, avui ho aprovem, engeguem la setmana vinent i veiem 
dimarts, dimecres, dijous que necessitem un plenari, segur que la setmana que ve el 
podríem fer de manera ràpida, és un tema que també s’ha estat parlant, evidentment, 
les partides ja us dic, són movibles, però el problema és el retorn o el no retorn 
d’algunes de les partides que es puguin anar donant i després que d’algunes 
d’aquestes coses que estem parlant com les ajudes a autònoms, les ajudes a depèn 
quines franges, nosaltres hem de ser el dic de contenció d’ara d’aquests dies, però 
l’obligatorietat no és de l’Ajuntament de la Roca del Vallès ni de les administracions 
locals, és de les administracions autonòmiques i en casos molt clars de la 
Administración del Estado, per tant, el que esperem és que ells sí que estiguin fent els 
seus deures i a partir d’aquí uns dies, ens presentin un pla de contingència absoluta i 
de com ajudaran als nostres autònoms i petits empresaris perquè si no els ajuden ells 
de ben segur, nosaltres encara que hi aportem tots els esforços que puguem aquesta 
gent no viurà,  aquesta gent estan esperant que realment qui ho té tot centralitzat faci 
l’esforç que hagi de fer, el que sigui, el que convingui i el que toqui i posar realment 
recursos per aquestes ajudes perquè, malauradament, aquests ajustos que nosaltres 
podem, potser els autònoms i els petits empresaris estaran per sobre del llindar aquest 
que es marca des d’un ajuntament per poder fer aquestes ajudes. Sí Carles...

Sr. Fernández.- Si em permets un moment. A veure aquí, nosaltres som una 
administració i tenim unes competències i unes responsabilitats. Evidentment, la 
Generalitat té unes altres i el Govern d’Espanya en té unes altres. Ahir vaig tenir una 
reunió amb empresaris en l’àmbit amb el que soc Conseller de turisme i també igual 
que demanàvem pressió cap a dalt, també ens demanaven que els ajuntaments també 
posessin el seu granet de sorra, per tant, no cal esperar a que a nivell d’Estat facin 
coses per nosaltres fer coses. Crec que, en aquests moments, tothom hem de sumar y 
pel que fa a festes majors, jo no he plantejat aquesta que era una de les que tenia en 
ment, però ho has plantejat tu.

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí

Sr. Fernández.- El tema de festes majors, ja hi ha ajuntaments que han començat a 
prendre decisions en aquest tema, el fet de suspendre algunes festes majors, les més 
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properes, amb els processos de desconfinament que hi haurà i amb el que s’està 
plantejant d’aforaments i que s’està plantejant a nivell d’aforaments en el sector 
turístic, doncs certes aglomeracions de gent, de persones, no seran possibles en un 
curt termini, per tant, hi ha decisions que hi ha ajuntaments que ja les estan prenent 
alguns de la comarca i d’altres en altres àmbits, tant de Catalunya com de la resta de 
l’Estat.

Sr. Alcalde.- Carles, saps quin és el problema a dia d’avui que rebem informacions, 
però són contradictòries perquè si nosaltres escoltem als assessors del govern de 
l’Estat estan dient una cosa, si escoltem els assessors del govern de la Generalitat, 
n’estan dient unes altres i malauradament són aquests missatges contradictoris perquè 
nosaltres oficialment o oficiosament no tenim dades de quanta gent podrà estar junta, 
de si els teatres o els centres culturals no podran obrir fins a no sé què, si als 
pavellons esportius no hi podrà haver gent. Es que no ho sabem, estem escoltant 
tantes coses. Clar, si tot això estès ja marcant i calendaritzat, nosaltres podríem 
prendre certes decisions. En el nostre cas, nosaltres som un municipi que tenim 3 
festes majors i que, per tant, la més propera en el temps és la de la Torreta, després 
ve Santa Agnès i la de la Roca és al setembre, per tant, no ho sé, a mesura que veiem 
s’haurà d’anar treballant, no?

Sr. Fernández.- la més propera és la festa de la creu que és la setmana que ve.

Sr. Alcalde.- Sí, i la festa de creu ho vam posar en les xarxes socials i tot que 
quedava anul·lat. Era inviable i fins i tot sent inviable, ja es mostrava al principi reticent 
quan ho parlàvem fa uns dies que la gent esperàvem que al cap de pocs dies la 
normalitat hagués arribat i no ha arribat i per tant, en aquesta situació ho comento, 
Carles.  Vull dir que nosaltres, en aquest sentit, ho sabem i per altra banda el tema de 
els ajudes, no? Com tu dius els empresaris. Al final, pensem que unes ajudes d’aquest 
tipus no només són els petits empresaris i autònoms. Les empreses del municipi ja 
s’estan posant en contacte amb nosaltres per demanar-nos que els afluixem les 
càrregues que tenim, però també hem de tenir tots present que els pressupostos 
municipals ja compten amb tots aquests ingressos i que els pressupostos municipals ja 
estan perdent una part molt important dels ingressos per aquesta situació i, per tant, 
nosaltres, no només hem de pensar en les ajudes que estem donant, sinó en el que ja 
directament estem deixant d’ingressar, que és una part molt important del nostre 
pressupost i si a sobre les peticions que se’ns fan per part d’alguns empresaris 
superimportants del municipi, dels grans és reduir-los la pressió cap a ells perquè 
suportar més bé aquesta crisi, doncs tot això és un problema generat a l’administració i 
que nosaltres en algunes coses podrem ajudar, però en algunes altres per molt que 
se’ns demani, no podrem perquè és que el nostre dia a dia no ho aguanta, el nostre 
pressupost que tots vosaltres el coneixeu perfectament, sigui aquest o sigui el de l’any 
passat, uns pressupostos així d’un municipi com el nostre no pot suportar certes 
pressions o si se’ns vol traspassar una pressió molt important perquè és que no 
podem.

Marta, ai, perdona, Laura, ens estaves demanant també. Espera Marta que la Laura fa 
un estona que ho estava demanant. 
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Sra. Álvarez.- Jo voldria fer una puntualització respecte del sector cultural i el 
panorama en el que ens trobem ara mateix. Sí que és cert que des del sector cultural, 
hem estat durant molts anys acostumades i acostumats a fer les coses d’una manera 
presencial. Resulta que amb el COVID no només ens hem de replantejar què em pot 
aportar la cultura, sinó que també a través de quins canals divulguem la cultura. 
Aleshores jo crec que hi ha diversos temes. Respecte de la partida de cultura, com bé 
comentava l’Albert com que ara mateix tampoc tenim indicacions clares sobre quan 
podrem sortir, què podrem fer, què podrem deixar de fer, hem considerat que el que 
podríem fer és quan tinguem una decisió clara, mirar si és necessari retallar de cultura. 
Entenem també que la cultura realment és el que ens està ajudant a gestionar aquests 
40 dies que portem confinades, a través de totes les iniciatives que estan sortint on 
line. Això us puc dir de primera mà que des de dins del sector cultural està suposant 
un replantejament de la manera de fer, per tant, també us demanaria que entre totes 
obríssim una miqueta la ment i ens plantegéssim noves maneres de fer cultura en 
l’àmbit del nostre municipi perquè potser si bé les festes majors no seran com han 
sigut altres si que podem tenir altres propostes que ens permetin generar cultura i que 
la gent es trobi de maneres diferents. Encara no ho sabem, però sí que penso que 
hem de mirar d’oblidar-nos de la forma tradicional que teníem d’entendre ara mateix 
les activitats i la programació cultural per donar pas a la nova realitat post COVID i això 
vol dir destinar diners a la cultura per assegurar que realment quan tot això passi, la 
gent pugui seguir utilitzant la cultura com a eina de transformació social. Si posem a 
retallar-nos aquí, retallar directament de cultura, tornem a estar allà mateix, per tant, jo 
crec que la idea que tenim com a equip de govern és aquesta: esperar, veure què 
passa, però sobretot també replantejar l’estratègia que tenen els ajuntaments.

Sr. Alcalde.- Roser? 

Sra. Guarinos.-El micro, Roser

Sra. Pujol.- Micro

Sra. Moreno.- Si no he entès malament, Carles tu ens has qüestionat que potser hem 
retallat varies partides de caire social i jo, bé, no sé, fes-me memòria, però ens hem 
estat hores i hores senceres, perquè justament, les de caire social no n’hem retallat 
cap ni una i m’agradaria que ho aclarissis, si us plau.

Sr. Alcalde.- Bé, sabeu que passa, que en el plenari, diguem-ne virtual acabem fent 
més com una conversa que no pas com un plenari. En un plenari, tots sabem com 
treballem i jo el primer, eh? I us ho dic perquè soc el primer que aquí estem...No sé si 
Carles tu vols acabar de respondre això o..

Sr. Fernández.- Ja he comentat les que...Ho he comentat abans. Per a mi un tema 
social és un tema d’Igualtat, hi ha les partides aquestes pels casals inclusius que 
possiblement no es podran fer...

Sra. Moreno.- Clar, perquè no es poden fer

Sr. Alcalde.- Sí, sí
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Sr. Fernández.- Però igual no es poden fer també altres coses...

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí

Sr. Fernández.- Era senzillament una opinió. Jo no vull entrar més endavant i tampoc 
no esperava que unes qüestions meves responguessin tots el membres del govern i 
ho agraeixo però no seguiré entrant en debat perquè penso que hem d’aprovar les 
coses.

Sr. Alcalde.- Carles, de tota manera, t’ho agraeixo i sí que és veritat que els plenaris 
també acostuma a estar cada regidor si hi ha un tema que tingui afectació i en aquest 
cas, d’aquests casals inclusius que estem parlant, el tema també el recordo, està aquí 
l’Albert, si ho vol explicar ell, però bàsicament era que la partida que havíem donat per 
no feta és una partida que cap any s’ha...és una partida, és el sobrant diguem-ne el 
que s’ha donat, eh? . És el fet de dir si en un any normal, anant tot bé teníem això i 
gastàvem aquests diners de menys, el que hem donat és aquests diners de menys. 
Una altra cosa és el que diem, si aquesta situació fa que haguem de fer algun tipus 
dràstic d’aquestes reduccions a ajudes, eh? I comparteixo amb tu que ara estem en la 
primera fase, jo ja ho dit i ho he dit també en més d’una ocasió. Aquesta crisi no afecta 
ara, aquesta crisi afecta a un futur perquè les pròpies entitats que parlen en temes de 
pobresa social i així, s’estan posant les mans al cap perquè el mes que ve serà molt, 
molt més dur a nivell mèdic no, però a nivell econòmic per a les famílies serà moltíssim 
més dur del que tenim a dia d’avui i probablement aquí sí que ens farà replantejar tot. 
Com deia la Laura, la cultura ens l’haurem de replantejar perquè clar, si la cultura vol 
dir que en un teatre no hi pot haver 600 places no hi pot haver més de 150 persones, 
els números no s’aguanten per enlloc i, per tant, la cultura s’haurà de reinventar i així 
tot, no?, per tant, per això ho parlàvem, no? I ara estem en un punt pla de l’iceberg, 
vull dir, a sota hi ha algo molt més gran i que probablement el mandat s’hagi de 
repensar d’una manera total i crec que les ajudes que han d’arribar, les modificacions 
que hauran d’arribar a nivells pressupostaris, les inversions, no?, el fet de que depèn 
quin tipus d’inversions només es podia fer per destinar els romanents per inversions i 
de depèn quins tipus, això saltarà pels aires perquè si no socialment no en serem 
capaços, no parlo de la Roca del Vallès, eh?, parlo de Catalunya i parlo de l’Estat 
espanyol. Vull dir que s’haurà de replantejar tot. Doncs, si no teniu cap més comentari, 
passaríem a aprovació.

Votacions: 

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

B.2- Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 

Es posa en consideració del ple la proposta amb el contingut següent: 
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Considerant l’existència de la presentació de factures en el Registre de factures 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i/o despeses corresponent a exercicis 
anteriors, que no han estat pagades durant dit exercici.

Considerant l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 20/04/2020, en el qual s’estableix a possibilitat d’aprovar un 
reconeixement extrajudicial de crèdits (2a. remesa), amb motiu de la presentació 
de factures en el Registre de factures de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i/o 
despeses corresponent a exercicis anteriors, que no han estat pagades durant dit 
exercici, i que han estat degudament conformades pels Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb el següent llistat:
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Número
d'operació Import NIF

del tercer Nom del tercer Número
d'entrada

Número 
de
docume
nt

Orgànic
a

Program
a

Econòmic
a

Descripció de 
l'aplicació

2201900167
62

1.125,3
0 €

B6459915
2

BILE COMUNICATION 
S.L.

F/2019/33
83

Emit-
1195289 05 3321 62500

ADQUISICIO 
MATERIAL 
BIBLIOTECA

2201900167
67

429,55 
€

B6072811
0 PUBLIFORMA90 S.L. F/2019/34

11 190065 17 491 22799
GESTIÓ 
COMUNICACIÓ 
MUNICIPAL

2201900167
83

544,50 
€

38149678
S

CASANOVA ZURANO 
JORDI

F/2019/34
52 41/2019 16 933 63901 INVERSIÓ EN 

REPARACIÓ DEL CEM

2201900176
39

507,90 
€

A4826516
9

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA

04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
40 50,82 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
41 37,20 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
42 59,79 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
43 33,00 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
44 62,19 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176 61,32 € A0866361 CAIXABANK 04 931 35900 DESPESES 
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45 9 COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
46 16,20 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
47 70,29 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
48 62,40 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
49 68,79 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
50 41,75 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

3.171,0
0 €

Considerant la provisió realitzada per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de La Roca del Vallès en aquest sentit, i vista la competència 
atorgada al Ple de la Corporació municipal per l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

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

ACORD
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PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits (2a. remesa), amb motiu de la presentació de factures en el Registre de 
factures de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i/o despeses corresponent a exercicis anteriors, que no han estat pagades durant dit 
exercici, i que han estat degudament conformades pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb el següent 
llistat:

Número
d'operació Import NIF

del tercer Nom del tercer Número
d'entrada

Número 
de
docume
nt

Orgànic
a

Program
a

Econòmic
a

Descripció de 
l'aplicació

2201900167
62

1.125,3
0 €

B6459915
2

BILE COMUNICATION 
S.L.

F/2019/33
83

Emit-
1195289 05 3321 62500

ADQUISICIO 
MATERIAL 
BIBLIOTECA

2201900167
67

429,55 
€

B6072811
0 PUBLIFORMA90 S.L. F/2019/34

11 190065 17 491 22799
GESTIÓ 
COMUNICACIÓ 
MUNICIPAL

2201900167
83

544,50 
€

38149678
S

CASANOVA ZURANO 
JORDI

F/2019/34
52 41/2019 16 933 63901 INVERSIÓ EN 

REPARACIÓ DEL CEM

2201900176
39

507,90 
€

A4826516
9

BANCO BILBAO 
VIZCAYA 
ARGENTARIA

04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
40 50,82 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
41 37,20 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
42 59,79 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
43 33,00 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176 62,19 € A0866361 CAIXABANK 04 931 35900 DESPESES 
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44 9 COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
45 61,32 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
46 16,20 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
47 70,29 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
48 62,40 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
49 68,79 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

2201900176
50 41,75 € A0866361

9 CAIXABANK 04 931 35900
DESPESES 
COMISSIONS 
BANCÀRIES

3.171,0
0 €

SEGON.- TRAMITAR un expedient de modificació pressupostària en la modalitat d’Incorporacions de romanent de crèdits finançats amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals (despesa compromesa), als efectes de garantir la consignació pressupostària necessària 
per dur a terme els projectes de l’any actual.

TERCER.- INFORMAR que a l’aplicatiu informàtic SICALWIN, existeixen altres factures, corresponent a exercicis anteriors que figuren 
pendents, en no haver estat conformades pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb el següent llistat:

Número
d'entrada

Data
d'entrada

Número de 
document

Data del
document Import NIF del

tercer Nom Text explicatiu
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F/2017/860 15/03/2017 2016/48 29/10/2016 18.452,50 
€ B64744287 INDRET SERVEIS 

JURIDICS SL
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ DE LA UA5

F/2018/148 09/01/2018 FE17321252819278 27/12/2017 103,48 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

CONSUM ELECTRICITAT 23/11/2017 - 
18/12/2017 444,00 KWH x 0,13126 
EUR/KWH ( CUPS 
ES0031405197657001PP0F Direccion PS 
PINE

F/2018/194 17/01/2018 FE17321247576122 26/10/2017 106,50 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

CONSUM ELECTRICITAT 19/09/2017 - 
18/10/2017 435,00 KWH x 0,13126 
EUR/KWH ( CUPS 
ES0031405197657001PP0F Direccion PS 
PINE

F/2018/498 04/02/2018 FE18321254070529 12/01/2018 64,30 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

POTÈNCIA ELEC. MODE 1 19/12/2017 - 
07/01/2018 8,00 KW x 2.1125 DIES x 
0,00000 EUR/DIES ( CUPS 
ES0031405197657001PP0F Dir

F/2018/1319 25/04/2018
082035810095 
0035 
S1M801N0289084

02/04/2018 185,38 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

FACTURACIÓ DEL CONSUM ( ANSELM 
CLAVE-CEIP MOGENT 100;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / 
Potència ( ANSELM CLAVE-

F/2018/1338 27/04/2018
082035810095 
0041 
S1M801N0367703

26/04/2018 177,56 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

FACTURACIÓ DEL CONSUM ( ANSELM 
CLAVE-CEIP MOGENT 100;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / 
Potència ( ANSELM CLAVE-

F/2018/1777 23/05/2018 FE17321250083607 29/11/2017 137,83 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

CONSUM ELECTRICITAT 19/10/2017 - 
22/11/2017 589,00 KWH x 0,13126 
EUR/KWH ( CUPS 
ES0031405197657001PP0F Direccion PS 
PINE

F/2018/1812 30/05/2018 FE15321184170166 29/09/2015 95,54 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

CONSUM ELECTRICITAT 01/09/2015 - 
21/09/2015 331,00 KWH x 0,14362 
EUR/KWH ( CUPS 
ES0031408344360001MY0F Direccion PS 

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 76308c0957434a5296ed3b471aa7aff6001 Data document: 27/04/2020

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

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

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 02/06/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 02/06/2020 SECRETARI

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


25

DE N

F/2018/1813 30/05/2018 FE15321182361756 07/09/2015 335,81 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

POTÈNCIA ELEC. MODE 1 01/07/2015 - 
31/08/2015 10,392 KW x 7.55003849 DIES 
x 0,00000 EUR/DIES ( CUPS 
ES0031408344360001MY

F/2018/1855 02/06/2018
082035810095 
0054 
S1M801N0471742

31/05/2018 228,51 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

FACTURACIÓ DEL CONSUM ( ANSELM 
CLAVE-CEIP MOGENT 100;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / 
Potència ( ANSELM CLAVE-

F/2018/1940 07/06/2018 S3Z717N0000049 17/05/2017 19,57 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

Període de consum: 01/04/2014 a 
17/06/2014;ES0031405184997001DJ0F

F/2018/2052 14/06/2018 Emit- 64 13/06/2018 10,53 € A08710527 PNEUMATICS TONICO 
SA Camara Carretilla

F/2018/2121 29/06/2018
082035810095 
0069 
S1M801N0552715

28/06/2018 156,56 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

FACTURACIÓ DEL CONSUM ( ANSELM 
CLAVE-CEIP MOGENT 100;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / 
Potència ( ANSELM CLAVE-

F/2018/2384 18/07/2018 FE18321266969058 04/06/2018 480,27 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

TERME FIX 20/03/2018 - 16/05/2018 
58,00 DIES x 0,27741 EUR/DIES ( CUPS 
ES0230010303088968FK Direccion PS 
CANARIAS,12 084

F/2018/3112 04/10/2018
082035657554 
0118 
P1M801N1252049

06/09/2018 548,29 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:50644053 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta ( ZONA SECTOR SPR 3 ZONA 
ESPOR ENLLPUBLIC-CALLE B,QC-
3;08430;LA ROCA DEL VALLE

F/2018/3151 07/10/2018
082035657651 
0207 
P0Z809Y0054959

07/09/2018 62,98 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:50869647 Facturació Potència 
Període P1 ( JAUME BALMES-CCIVIC 
SOCOR;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Factu

F/2018/3278 25/10/2018
082035810095 
0073 
S1M809N0012712

24/10/2018 492,09 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

AOC:51736310 FACTURACIÓ DEL 
CONSUM                 S1 ( ANSELM 
CLAVE-CEIP MOGENT 100;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCELONA;
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F/2018/3293 30/10/2018 FE18321280563185 25/10/2018 95,59 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:51897368 TERME FIX 14/09/2018 - 
11/10/2018 28,00 DIES x 2,66214 
EUR/DIES ( CUPS 
ES0217010110380814JG Direccion PS CA

F/2018/3294 30/10/2018 FE18321280563180 25/10/2018 276,90 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:51897703 CONSUM GAS 
14/09/2018 - 11/10/2018 3.367,00 KWH x 
0,03823 EUR/KWH ( CUPS 
ES0230010286192353SB Direccion PS

F/2018/3477 03/11/2018
082035657554 
0137 
P1M801N1517135

31/10/2018 383,45 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:52186764 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta          S1 ( ZONA SECTOR SPR 3 
ZONA ESPOR ENLLPUBLIC-CALLE 
B,QC-3;08430;LA RO

F/2018/3753 06/12/2018
082035659357 
0156 
P1M801N1543149

06/11/2018 141,50 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:53994789 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta ( ANSELM CLAVE-S/N BXS N 
107;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Fact.

F/2019/185 08/01/2019
082035660132 
0158 
P1M901N0005177

03/01/2019 271,28 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:55821958 Facturació cosum lect. 
Reals ( DE LA FONT 23-SANT 
CARLES;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Aboname

F/2019/192 08/01/2019
082035657535 
0171 
P1M801N1779429

20/12/2018 223,92 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:55822166 Facturació cosum lect. 
Reals ( CARRETERA BV-5001-SANT 
ADRIA A LA ROCA;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ES

F/2019/515 02/02/2019
082035659950 
0158 
P1M901N0043193

09/01/2019 203,23 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:57560028 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta          S1 ( URB MOLI NOU EL UA 
ENLLPUBLIC;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA

F/2019/531 02/02/2019
082035657554 
0160 
P1M901N0151128

31/01/2019 350,86 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:57561463 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta ( ZONA SECTOR SPR 3 ZONA 
ESPOR ENLLPUBLIC-CALLE B,QC-
3;08430;LA ROCA DEL VALLE

F/2019/543 03/02/2019 082035665812 07/01/2019 272,21 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:57562489 Fact. Cons. Lec. Reals 
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0153 
P1M901N0031742

Punta ( DE LES GINESTES-S/N 
UR.SPR3;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Fact.

F/2019/909 17/03/2019
082035657330 
0093 
P1M901N0263074

19/02/2019 19,11 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:59742083 Facturació cosum lect. 
Reals          S1 ( CATALUNYA 68 
SEMAFOR-PL. DE L´ERA;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCE

F/2019/1052 04/04/2019 FE19321293347298 20/03/2019 811,75 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:60723058 CONSUM GAS 
13/02/2019 - 11/03/2019 13.908,00 KWH x 
0,0395 EUR/KWH ( CUPS 
ES0230010297426342KH Direccion PS

F/2019/1053 04/04/2019 FE19321293759573 26/03/2019 2.260,22 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:60723119 CONSUM GAS 
13/02/2019 - 11/03/2019 42.518,00 KWH x 
0,0395 EUR/KWH ( CUPS 
ES0230010278585413HE Direccion PS

F/2019/1055 04/04/2019 FE19321293759571 26/03/2019 2.375,86 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:60723223 CONSUM GAS 
13/02/2019 - 11/03/2019 44.802,00 KWH x 
0,0395 EUR/KWH ( CUPS 
ES0217010162514592AG Direccion PS

F/2019/1057 04/04/2019 FE19321293759606 26/03/2019 4.279,73 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:60723349 CONSUM GAS 
13/02/2019 - 11/03/2019 82.815,00 KWH x 
0,0395 EUR/KWH ( CUPS 
ES0217010241127769YD Direccion PS

F/2019/1058 04/04/2019 FE19321293464888 21/03/2019 959,38 € A08431090 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG SA

AOC:60723661 CONSUM GAS 
13/02/2019 - 11/03/2019 17.129,00 KWH x 
0,0395 EUR/KWH ( CUPS 
ES0230010273024425NC Direccion PS

F/2019/1148 23/04/2019
086164817624 
0021 
PNR901N0067897

18/04/2019 3.038,27 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:61612215 Terme Energia Gas                     
S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/1149 23/04/2019 086164817643 
0021 18/04/2019 1.790,78 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:61612216 Terme Energia Gas                     

S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
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PNR901N0067896 S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/1150 23/04/2019
086164817584 
0021 
PNR901N0067894

18/04/2019 242,04 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:61612419 Terme Energia Gas                     
S1 ( JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/1151 23/04/2019
086164817605 
0021 
PNR901N0067892

18/04/2019 879,68 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:61612420 Terme Energia Gas                     
S1 ( CATALUNYA 24;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme 
En

F/2019/1152 23/04/2019
086164817702 
0021 
PNR901N0067898

18/04/2019 1.284,75 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:61612422 Terme Energia Gas                     
S1 ( GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme 
Energi

F/2019/1153 23/04/2019
086164817565 
0021 
PNR901N0067895

18/04/2019 526,73 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:61612406 Terme Energia Gas                     
S1 ( GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Ener

F/2019/1154 23/04/2019
086164817681 
0021 
PNR901N0067893

18/04/2019 702,47 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:61612408 Terme Energia Gas                     
S1 ( ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme En

F/2019/1198 30/04/2019
082035810095 
0088 
S0Z901Y0081687

29/04/2019 202,30 € B82846825 ENDESA ENERGIA XXI 
S.L.

AOC:61973507 Facturació del Consum ( 
ANSELM CLAVE-CEIP MOGENT 
100;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Potència (

F/2019/1381 03/05/2019
082035657248 
0190 
PNR901N0069992

24/04/2019 102,11 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:62173478 Facturació cosum lect. 
Reals ( CAN MASCARO ENLLPUBLIC-
S/N BXS;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Fa

F/2019/1438 13/05/2019
086164817584 
0036 
PNR901N0097192

10/05/2019 228,42 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:62652621 Terme Energia Gas ( 
JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( JOSEP TOREL

F/2019/1439 13/05/2019 086164817565 
0036 10/05/2019 352,01 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:62652620 Terme Energia Gas ( 

GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
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PNR901N0097193 VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GIRONA S/N;08430

F/2019/1447 14/05/2019
086164817605 
0036 
PNR901N0099029

13/05/2019 701,40 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:62748791 Terme Energia Gas ( 
CATALUNYA 24;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( CATALUNYA 24;0

F/2019/1449 14/05/2019
086164817681 
0036 
PNR901N0099030

13/05/2019 215,13 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:62751017 Terme Energia Gas ( 
ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( ESGLESIA S/N;0

F/2019/1486 16/05/2019
082035657856 
0118 
PNR901N0087872

06/05/2019 1.299,27 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:62911552 Facturació cosum lect. 
Reals ( ANSELM CLAVE JUNT-CEIP 
MOGENT BXS POLIVALENT;08430;LA 
ROCA DEL VALLES;BARCEL

F/2019/1565 30/05/2019
086164817360 
0021 
PNR901N0114061

28/05/2019 724,10 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:63594340 Terme Energia Gas                     
S1 ( CANARIAS 12;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Ene

F/2019/1566 30/05/2019
086164817487 
0021 
PNR901N0114118

28/05/2019 527,78 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:63594345 Terme Energia Gas                     
S1 ( DELS CIRERERS 6;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/1587 31/05/2019
086164817624 
0040 
P0Z901Y0208187

30/05/2019 3.017,98 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:63680739 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/1588 31/05/2019
086164817702 
0040 
P0Z901Y0208192

30/05/2019 1.040,60 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:63680747 Terme Energia Gas ( 
GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GOYA S/N;08430;LA

F/2019/1589 31/05/2019
086164817643 
0040 
P0Z901Y0208181

30/05/2019 1.435,07 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:63680758 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
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Ga

F/2019/1590 31/05/2019
086164909240 
0025 
PNR901N0115622

30/05/2019 38,31 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:63681075 Terme Energia Gas ( DE 
DALT (ALCALDE SADURNI PUJAD 85 
2;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fi

F/2019/1593 01/06/2019
086164817508 
0021 
PNR901N0116174

31/05/2019 64,00 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:63737349 Terme Fixe Gas                        
S1 ( RAMON Y CAJAL 8;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/1662 04/06/2019
082035659171 
0103 
PNR901N0089549

07/05/2019 123,25 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:63914088 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta ( URB FONT DE LA PARERA 
JUNT-ET VA08941 
N.MONTURIOL;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;B

F/2019/1685 05/06/2019
086164817468 
0021 
PNR901N0121616

04/06/2019 62,50 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64007502 Terme Energia Gas                     
S1 ( CARRETERA GRANOLLERS A 
MATARO S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCE

F/2019/1740 12/06/2019
086164817565 
0040 
PNR901N0136055

11/06/2019 405,10 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380831 Terme Energia Gas ( 
GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GIRONA S/N;08430

F/2019/1741 12/06/2019
086164817681 
0040 
PNR901N0136053

11/06/2019 269,54 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380833 Terme Energia Gas ( 
ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( ESGLESIA S/N;0

F/2019/1742 12/06/2019
086164817584 
0040 
PNR901N0136054

11/06/2019 234,38 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380828 Terme Energia Gas ( 
JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( JOSEP TOREL

F/2019/1743 12/06/2019
086164817624 
0055 
PNR901N0136057

11/06/2019 2.719,00 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380852 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
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Ga

F/2019/1744 12/06/2019
086164817605 
0040 
PNR901N0136052

11/06/2019 188,78 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380847 Terme Energia Gas ( 
CATALUNYA 24;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( CATALUNYA 24;0

F/2019/1745 12/06/2019
086164817643 
0055 
PNR901N0136056

11/06/2019 779,02 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380855 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/1746 12/06/2019
086164817702 
0055 
PNR901N0136058

11/06/2019 664,00 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:64380883 Terme Energia Gas ( 
GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GOYA S/N;08430;LA

F/2019/1880 03/07/2019
082035657554 
0215 
PNR901N0153808

01/07/2019 303,37 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:65398803 Fact. Cons. Lec. Reals 
Punta ( ZONA SECTOR SPR 3 ZONA 
ESPOR ENLLPUBLIC-CALLE B,QC-
3;08430;LA ROCA DEL VALLE

F/2019/1972 08/07/2019 2019-175 08/07/2019 29.750,00 
€ B63248629

SERVEIS PER A LA 
INFANCIA CREIXER 
JUNTS, S.L.

AOC:65717026 Avançament subvenció 
Generalitat del curs escolar 2018-2019 / 34 
alumnes x 875¿

F/2019/2000 14/07/2019
086164817565 
0055 
PNR901N0177966

11/07/2019 312,70 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:66020122 Terme Energia Gas                     
S1 ( GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Ener

F/2019/2001 14/07/2019
086164817605 
0055 
PNR901N0177963

11/07/2019 109,49 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:66020126 Terme Fixe Gas                        
S1 ( CATALUNYA 24;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme 
Fi

F/2019/2002 14/07/2019
086164817584 
0055 
PNR901N0177965

11/07/2019 167,79 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:66020127 Terme Energia Gas                     
S1 ( JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/2003 14/07/2019 086164817643 
0061 11/07/2019 614,23 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:66020125 Terme Energia Gas                     

S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
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PNR901N0177967 S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/2004 14/07/2019
086164817624 
0061 
PNR901N0177968

11/07/2019 1.648,85 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:66020129 Terme Energia Gas                     
S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/2005 14/07/2019
086164817681 
0055 
PNR901N0177964

11/07/2019 199,00 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:66020123 Terme Energia Gas                     
S1 ( ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme En

F/2019/2023 18/07/2019
086164817702 
0061 
PNR901N0183975

17/07/2019 152,29 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:66307682 Terme Fixe Gas                        
S1 ( GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
G

F/2019/2047 27/07/2019
086164909240 
0031 
PNR901N0192009

26/07/2019 22,72 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:66877167 Terme Energia Gas                     
S1 ( DE DALT (ALCALDE SADURNI 
PUJAD 85 2;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BAR

F/2019/2075 31/07/2019
086164817360 
0036 
PNR901N0192887

29/07/2019 209,73 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:67041378 Terme Energia Gas                     
S1 ( CANARIAS 12;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Ene

F/2019/2077 31/07/2019
086164817527 
0040 
PNR901N0193256

30/07/2019 606,36 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67075657 Terme Energia Gas                     
S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/2078 31/07/2019
086164817487 
0036 
PNR901N0193276

30/07/2019 232,37 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:67075679 Terme Energia Gas                     
S1 ( DELS CIRERERS 6;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/2092 01/08/2019
086164817508 
0036 
PNR901N0193615

31/07/2019 17,67 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:67212652 Terme Energia Gas                     
S1 ( RAMON Y CAJAL 8;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/2093 01/08/2019
086164817468 
0036 
PNR901N0193616

31/07/2019 41,24 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:67212659 Terme Energia Gas                     
S1 ( CARRETERA GRANOLLERS A 
MATARO S/N;08430;LA ROCA DEL 
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VALLES;BARCE

F/2019/2097 01/08/2019 2019-209 01/08/2019 10.736,04 
€ B63248629

SERVEIS PER A LA 
INFANCIA CREIXER 
JUNTS, S.L.

AOC:67161835 Obertura de nou grup 
(mesos d¿abril, maig, juny i juliol de 2019)

F/2019/2315 13/08/2019
086164817584 
0061 
PNR901N0216727

12/08/2019 120,48 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67896824 Terme Energia Gas ( 
JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( JOSEP TOREL

F/2019/2317 15/08/2019
086164817624 
0074 
PNR901N0217994

13/08/2019 839,75 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67955471 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/2318 15/08/2019
086164817681 
0061 
PNR901N0217991

13/08/2019 123,89 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67955469 Terme Fixe Gas ( 
ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Lloguer 
equips mesura gas ( ESGLES

F/2019/2319 15/08/2019
086164817565 
0061 
PNR901N0217992

13/08/2019 277,32 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67955475 Terme Energia Gas ( 
GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GIRONA S/N;08430

F/2019/2320 15/08/2019
086164817643 
0074 
PNR901N0217993

13/08/2019 530,97 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67955484 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/2321 15/08/2019
086164817605 
0061 
PNR901N0217990

13/08/2019 105,91 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:67955480 Terme Fixe Gas ( 
CATALUNYA 24;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Lloguer 
equips mesura gas ( CATALU

F/2019/2327 20/08/2019
086164817702 
0074 
PNR901N0221906

19/08/2019 119,92 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:68076158 Terme Fixe Gas ( GOYA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Lloguer 
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equips mesura gas ( GOYA S/N;0

F/2019/2343 23/08/2019 18 12136 30/11/2018 223,85 € P5809509B CONSORCI PER LA 
GESTIO DELS RESIDUS

AOC:68172995 Preu caracteritzacions 
sobre valorització de la resta - DE L'01-01-
2018 AL 31-12-2018

F/2019/2532 09/09/2019 MV 1430 09/09/2019 924,37 € B59383596 ABS INFORMATICA SL
Implantació de El Consultor Simplica amb 
el circuit del document electrònic - DE 
L'01/09/2019 AL 20/09/2019

F/2019/2600 24/09/2019
086164817624 
0089 
PNR901N0264348

23/09/2019 1.726,59 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69621203 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/2611 28/09/2019
086164817643 
0089 
PNR901N0264347

23/09/2019 781,51 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69798430 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/2612 28/09/2019
086164817565 
0074 
PNR901N0264346

23/09/2019 413,74 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69798438 Terme Energia Gas ( 
GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GIRONA S/N;08430

F/2019/2613 28/09/2019
086164817702 
0089 
PNR901N0265533

24/09/2019 531,52 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69798464 Terme Energia Gas ( 
GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GOYA S/N;08430;LA

F/2019/2614 28/09/2019
086164909240 
0044 
PNR901N0267676

26/09/2019 70,12 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69800234 Repercussio Canon IRC 
Distribuidora ( DE DALT (ALCALDE 
SADURNI PUJAD 85 2;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELON

F/2019/2615 28/09/2019
086164817468 
0040 
PNR901N0267687

26/09/2019 40,73 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69800302 Terme Energia Gas ( 
CARRETERA GRANOLLERS A MATARO 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe
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F/2019/2620 28/09/2019
086164817584 
0074 
PNR901N0264345

23/09/2019 190,93 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69830470 Terme Energia Gas ( 
JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( JOSEP TOREL

F/2019/2622 28/09/2019
086164817681 
0074 
PNR901N0264344

23/09/2019 205,18 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69830575 Terme Energia Gas ( 
ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( ESGLESIA S/N;0

F/2019/2623 29/09/2019
086164817360 
0040 
PNR901N0269089

27/09/2019 64,00 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:69831026 Terme Energia Gas ( 
CANARIAS 12;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( CANARIAS 12;084

F/2019/2624 30/09/2019 MV 1505 30/09/2019 534,55 € B59383596 ABS INFORMATICA SL QUOTA SETEMBRE 2019

F/2019/2656 02/10/2019
086164817527 
0055 
PNR901N0271306

30/09/2019 584,47 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:70017070 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/2657 02/10/2019
086164817508 
0040 
PNR901N0271322

30/09/2019 16,58 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:70017072 Terme Energia Gas ( 
RAMON Y CAJAL 8;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( RAMON Y CAJ

F/2019/2708 03/10/2019
086164817487 
0040 
PNR901N0271964

01/10/2019 344,70 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:70172449 Terme Energia Gas ( 
DELS CIRERERS 6;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( DELS CIRERE

F/2019/2752 08/10/2019
086164817605 
0074 
PNR901N0264343

23/09/2019 136,73 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:70471458 Terme Fixe Gas ( 
CATALUNYA 24;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Lloguer 
equips mesura gas ( CATALU

F/2019/2776 08/10/2019
082035657535 
0298 
PNR901N0263179

23/09/2019 93,57 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:70474422 Facturació cosum lect. 
Reals ( CARRETERA BV-5001-SANT 
ADRIA A LA ROCA;08430;LA ROCA DEL 
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VALLES;BARCELONA;ES
F/2019/2828 18/10/2019 MV 1522 16/10/2019 1.512,50 € B59383596 ABS INFORMATICA SL QUOTA OCTUBRE 2019

F/2019/3122 16/11/2019
086164817605 
0089 
PNR901N0335886

15/11/2019 75,21 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72670553 Terme Fixe Gas                        
S1 ( CATALUNYA 24;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme 
Fi

F/2019/3123 16/11/2019
086164817624 
0093 
PNR901N0335890

15/11/2019 2.174,07 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72670555 Terme Energia Gas                     
S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/3124 16/11/2019
086164817681 
0089 
PNR901N0335887

15/11/2019 222,16 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:72670564 Terme Energia Gas                     
S1 ( ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme En

F/2019/3125 16/11/2019
086164817643 
0093 
PNR901N0335889

15/11/2019 530,46 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72670567 Terme Energia Gas                     
S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/3126 16/11/2019
086164817584 
0089 
PNR901N0335876

15/11/2019 159,99 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:72670576 Terme Energia Gas                     
S1 ( JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/3127 16/11/2019
086164817565 
0089 
PNR901N0335888

15/11/2019 297,67 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:72670569 Terme Energia Gas                     
S1 ( GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Ener

F/2019/3128 16/11/2019
086164817702 
0093 
PNR901N0335891

15/11/2019 663,23 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72670570 Terme Energia Gas                     
S1 ( GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme 
Energi

F/2019/3137 19/11/2019
086164817681 
0093 
PNR901N0338093

18/11/2019 385,36 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72836025 Terme Energia Gas ( 
ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( ESGLESIA S/N;0

F/2019/3138 19/11/2019 086164817584 
0093 18/11/2019 263,82 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:72836029 Terme Energia Gas ( 

JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA DEL 
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PNR901N0338094 VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( JOSEP TOREL

F/2019/3139 19/11/2019
086164817643 
0101 
PNR901N0338095

18/11/2019 1.382,18 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72836032 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/3140 19/11/2019
086164817605 
0093 
PNR901N0338092

18/11/2019 218,41 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72836030 Terme Energia Gas ( 
CATALUNYA 24;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( CATALUNYA 24;0

F/2019/3141 19/11/2019
086164817624 
0101 
PNR901N0338096

18/11/2019 3.763,02 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72836044 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/3142 19/11/2019
086164817702 
0101 
PNR901N0338097

18/11/2019 1.553,05 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72836063 Terme Energia Gas ( 
GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GOYA S/N;08430;LA

F/2019/3143 19/11/2019
086164817565 
0093 
PNR901N0338112

18/11/2019 588,04 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:72836062 Terme Energia Gas ( 
GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GIRONA S/N;08430

F/2019/3170 27/11/2019 MV-001673 27/11/2019 1.512,50 € B59383596 ABS INFORMATICA SL QUOTA NOVEMBRE 2019

F/2019/3178 28/11/2019
086164817360 
0055 
PNR901N0346435

27/11/2019 608,93 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:73346519 Terme Energia Gas                     
S1 ( CANARIAS 12;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Ene

F/2019/3179 28/11/2019
086164817527 
0061 
PNR901N0346436

27/11/2019 346,19 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73346517 Terme Energia Gas                     
S1 ( DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELON

F/2019/3184 29/11/2019 086164817487 26/11/2019 313,84 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:73431369 Terme Energia Gas                     
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0055 
PNR901N0345053

S1 ( DELS CIRERERS 6;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/3209 03/12/2019 MV-001751 02/12/2019 1.512,50 € B59383596 ABS INFORMATICA SL
QUOTA CORRESPONENT EL 
CONSULTOR SIMPLICA - DESEMBRE 
2019

F/2019/3228 03/12/2019
086164909240 
0059 
PNR901N0350126

02/12/2019 102,91 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73687384 Terme Energia Gas                     
S1 ( DE DALT (ALCALDE SADURNI 
PUJAD 85 2;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BAR

F/2019/3237 03/12/2019
086164817508 
0055 
PNR901N0350122

02/12/2019 102,97 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:73687847 Terme Energia Gas                     
S1 ( RAMON Y CAJAL 8;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme

F/2019/3238 03/12/2019
086164817468 
0055 
PNR901N0350123

02/12/2019 251,68 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73688021 Terme Energia Gas                     
S1 ( CARRETERA GRANOLLERS A 
MATARO S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCE

F/2019/3312 07/12/2019
082035661423 
0274 
PMR901N0445640

03/12/2019 2.097,75 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946250 Costo Consum ( DOCTOR 
HERMENEGILD CARRERA EDIFICI-
PAV.POLIESPO;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / F

F/2019/3317 07/12/2019
082035659703 
0274 
PMR901N0442654

02/12/2019 1.581,43 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946272 Costo Consum ( JAUME 
BALMES CANTONADA-C/PAU CASALS 
BXS ESCOLA;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Fa

F/2019/3319 07/12/2019
082035659741 
0333 
PMR901N0450766

04/12/2019 1.420,43 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946274 Costo Consum ( ANSELM 
CLAVE JUNT-E.T. 64356 BXS CEIP 
MOGENT;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Fact

F/2019/3320 07/12/2019
082035659722 
0289 
PMR901N0459446

05/12/2019 753,94 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946271 Costo Consum ( 
ESGLESIA ENFRONT-23 
PAVELLO;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturació 
Potència P
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F/2019/3321 07/12/2019
082035661569 
0519 
PMR901N0450779

04/12/2019 1.079,54 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946299 Costo Consum ( DELS 
CIRERERS 6-PISCINA;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / 
Facturació Potència Perío

F/2019/3323 07/12/2019
082035661307 
0274 
PMR901N0442657

02/12/2019 1.249,24 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946304 Costo Consum ( BARRI LA 
TORRETA-S/N BXS CAMPO 
FUTBOL;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturació

F/2019/3325 07/12/2019
082035661501 
0274 
PMR901N0445641

03/12/2019 2.524,65 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946308 Costo Consum ( DOCTOR 
HERMENEGILD CARRERA JTO-E.T. 
101584 BXS PISCINA;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ES

F/2019/3326 07/12/2019
082035659606 
0261 
PMR901N0454601

04/12/2019 887,91 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946318 Costo Consum ( ZONA 
SECTOR SPR 3 ZONA ESPOR ZONA-
CAMP FUTBOL;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Fac

F/2019/3333 07/12/2019
082035659585 
0274 
PMR901N0457134

05/12/2019 292,55 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73946378 Costo Consum ( ANSELM 
CLAVE 44 BXS;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturació 
Potència Període P

F/2019/3335 07/12/2019
082035854819 
0357 
PMR901N0442908

02/12/2019 216,90 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947030 Facturació Potència 
Període P1 ( LOPE DE VEGA 
CANTONADA-C.VELAZQUEZ 
SOS*;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA

F/2019/3337 07/12/2019
082035657290 
0272 
PNR901N0362126

05/12/2019 838,60 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947165 Costo Consum ( JOSEP 
TORELLO-CEIP TORRETA BXS LA 
TORRETA;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Factura

F/2019/3338 07/12/2019
082035659513 
0272 
PNR901N0356899

04/12/2019 132,14 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947163 Costo Consum ( 
ESGLESIA 4 LOC PISTA 
DEPORT;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturació 
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Potència P

F/2019/3339 07/12/2019
082035659435 
0272 
PNR901N0356897

04/12/2019 64,06 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947187 Costo Consum ( JAUME 
CUYAS-S/N-C. JOVES STA 
AGNES;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturació 
Pot

F/2019/3343 07/12/2019
082035657731 
0279 
PNR901N0351711

03/12/2019 1.227,51 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947201 Costo Consum ( BOSC 
GRUP-S/N ESCOLAR PILAR 
MESTRE;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturació 
Pot

F/2019/3346 07/12/2019
082035657351 
0279 
PNR901N0351710

03/12/2019 915,46 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947227 Costo Consum ( JAUME 
BALMES-CCIVIC PRAL;08430;LA ROCA 
DEL VALLES;BARCELONA;ESP ) / 
Facturació Potència Perí

F/2019/3348 07/12/2019
082035925516 
0190 
PNR901N0357552

04/12/2019 62,85 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:73947527 Facturació Potència 
Període P1 ( JAUME BALMES-CCIVIC 
SOCOR;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Factu

F/2019/3374 10/12/2019 19/7FA/19000398 10/12/2019 1.320,00 € 46225924H MARTI COSTA, SERGI

CURS 25 HORES - PREVENCIO I 
CONTROL DE LA LEGIONEL-LA 
TREBALLADORS I TREBALLADORES 
DEL CEM - 09-12-2019 AL 13-12-2019

F/2019/3391 16/12/2019
086164817681 
0101 
PNR901N0372418

13/12/2019 1.948,37 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74457558 Terme Energia Gas ( 
ESGLESIA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( ESGLESIA S/N;0

F/2019/3392 16/12/2019
086164817702 
0114 
PNR901N0372422

13/12/2019 2.687,94 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74457553 Terme Energia Gas ( 
GOYA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GOYA S/N;08430;LA

F/2019/3393 16/12/2019 086164817643 
0114 13/12/2019 2.609,12 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU AOC:74457552 Terme Energia Gas ( 

DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 

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 76308c0957434a5296ed3b471aa7aff6001 Data document: 27/04/2020

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

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

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 02/06/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 02/06/2020 SECRETARI

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


41

PNR901N0372420 S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/3394 16/12/2019
086164817624 
0114 
PNR901N0372421

13/12/2019 4.264,08 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74457548 Terme Energia Gas ( 
DOCTOR HERMENEGILD CARRERA 
S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Ga

F/2019/3395 16/12/2019
086164817584 
0101 
PNR901N0372419

13/12/2019 1.192,18 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74457563 Terme Energia Gas ( 
JOSEP TORELLO 6;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( JOSEP TOREL

F/2019/3396 16/12/2019
086164817605 
0101 
PNR901N0372417

13/12/2019 1.308,69 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74457562 Terme Energia Gas ( 
CATALUNYA 24;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( CATALUNYA 24;0

F/2019/3402 18/12/2019
082035660151 
0261 
PMR901N0431298

20/11/2019 40,11 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74623395 Facturació del Consum ( 
CATALUNYA JUNT-SN 
SEMAFOROS;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Potència ( 
C

F/2019/3403 18/12/2019
082035660318 
0261 
PMR901N0431300

20/11/2019 50,82 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74623446 Facturació del Consum ( 
CATALUNYA SEMAFOR-JOAN 
MIRO;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Potència ( 
C

F/2019/3404 18/12/2019
082035660259 
0261 
PMR901N0431299

20/11/2019 17,10 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74623529 Facturació del Consum ( 
CATALUNYA SEMAFOR-LOPE DE 
VEGA;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Potència

F/2019/3405 18/12/2019
086163587648 
0301 
PLR901N0454968

25/11/2019 28,83 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU
AOC:74625724 Facturació Consum 
Període P1 ( COSTA BRAVA 1415 
SEMAFOR;08430;LA ROCA DEL 
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VALLES;BARCELONA;ESP ) / Facturac

F/2019/3422 21/12/2019
086164817565 
0101 
PNR901N0379339

19/12/2019 1.135,37 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:74968331 Terme Energia Gas ( 
GIRONA S/N;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Terme Fixe 
Gas ( GIRONA S/N;08430

F/2019/3429 22/12/2019
082035657271 
0268 
PNR901N0348476

02/12/2019 21,53 € A81948077 ENDESA ENERGIA SAU

AOC:75001302 Facturació del Consum ( 
PLACA ERA JUNT-ADU PANNEL 
BUS;08430;LA ROCA DEL 
VALLES;BARCELONA;ESP ) / Potència (

F/2019/3446 27/12/2019 V4037-2019 27/12/2019 8.470,00 € B46356481 ANDERSEN TAX & 
LEGAL IBERIA SLP

ELABORACIO LLOCS DE TREBALL - 
DECRET 2017/1069

171.546,48 
€
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Una vegada hagin estat conformades les factures, per part dels Serveis Tècnics 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’haurà d’aprovar un reconeixement 
extrajudicial de crèdits, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 60.2 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del 
Títol Sisè de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), 
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Gràcies, el següent punt, em sembla que ens el comentes tu Marta, oi? 

Sra. Pujol.- Sí, és un reconeixement extrajudicail de crèdit. Bé, jo us he de dir que 
potser això és el que menys m’agrada portar a Ple ...de Serveis Econòmics, els 
reconeixements extrajudicials de crèdit és el reconeixement de que una cosa que 
s’havia d’haver pagat l’any passat no es va pagar  i l’hem de pagar aquest any i, per 
tant, és que alguna cosa que no acabem de fer ben fet, no només els Serveis 
Econòmics, sinó des de una mica de l’estructura i funcionament de l’Ajuntament que 
potser no som prou àgils i diligents com hauríem de ser, dit això, que no és que no li 
agradi al Carles segurament, ni al Dani, ni a ningú;  a mi, tampoc. 

Bé, passem una mica a, aquests reconeixements extrajudicials venen determinats 
sobretot per les comissions bancàries que abans hem parlat de les que hem posat 
10.000 € per poder assumir les noves comissions d’aquest any i també per assumir 
una part de l’any anterior, també hi ha els 2.000 € del material, aquest moble que es va 
adquirir a la Biblioteca que va ser, que es va adquirir l’any passat i la factura és de 
2019, però ha entrat a 2020 i després hi ha 2 factures més en aquest cas, avui, per 
sort, són poquets, bé, no, hi ha unes quantes més, que també hi ha totes les de 
consums molt endarrerits, que arriben les factures i l’import total a veure si el trobo 
171.000 € aproximadament, Sr. Interventor? 171.648 

Sr. Interventor.- No, no, no el reconeixement extrajudicial de crèdit són de 3.171 €, 
que és el que anem a aprovar ara, però el que sí que és veritat és que l’acord informa, 
està informant que queden encara 171.000 € en factures que encara no estan 
conformades i que quan es conformin doncs, comportarà la mateixa feina.

Sra. Pujol.- O sigui, avui aprovem 3.171 €, però hem de saber que hi haurà molts més 
reconeixements extrajudicials al llarg del temps perquè tenim moltes més factures 
d’anys anteriors que encara no estan conformades. 

Sr. Interventor.- És cert el que ha comentat la regidora, la gran majoria són de 
subministraments i amb el tema de subministraments, bé, tenim un contracte, el qual, 
ara mateix, no tenim accés per poder conformar-les. S’està treballant. 

Sra. Pujol.- Bé, en principi, no tinc res més a dir. Si voleu dir alguna cosa és aquest 
reconeixement i ja està.
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Sr. Alcalde.- Algun comentari? No? Doncs jo només dir que aquestes paraules que 
deia el Sr. Interventor bàsicament el problema més gran que hem tingut amb els 
subministraments de llum, gas, etc. és que la manera que tenen ells d’enviar les 
factures i les lectures no s’hi adiu al que com ajuntament tenim i que, per tant, ells 
estan obligats a enviar-nos i aquí tenim un greu problema de fins i tot en algun cas per 
part d’alguna d’aquestes administracions de dir-nos en algun cas, com fa uns anys, 
que ens van fer que fins i tot ens tallarien el subministrament, no?. Bé, això és un 
problema que estem intentant treballar amb el Consell Comarcal amb un àrea que 
tenen ells específica de gestionar aquest tipus de tràmits i que intentarem al més aviat 
possible fer un conveni per tal que aquest tema i aquestes discussions se les emportin 
al Consell Comarcal i que el Consell Comarcal diguem-ne en principi haurà de tractar a 
nivell no només de la Roca, sinó de volums més grans i veure com aconseguim amb 
aquestes negociacions, que al final, els diners hi són, els tècnics saben que això s’ha 
fet, però el que nosaltres no podem pagar si no hi ha un tècnic que conforma una 
factura perquè ens l’han enviat en el format que nosaltres acceptem i ens la poden 
acceptar, d’acord? Doncs passem a aprovació si s’escau o no. Passem a votació

Votacions: 

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(6), de JUNTS (5) i de CS (2) i 4 abstencions, manifestades pels regidors dels grups 
municipals del PSC (3) i de LREC-ECG (1),

B.3- Aprovació bases específiques i la convocatòria per a l’atorgament de 
prestacions econòmiques d’urgència social del COVID-19.

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

Atès que a data 14 d’abril, s’emet Providència d’alcaldia, en relació a les línies 
d’actuació a desenvolupar en matèria d’ajuts socials per mitigar les 
conseqüències negatives que la situació d’emergència sanitària COVID-19 pot 
produir en les families de la Roca.  En l’esmentada Providència es disposa que 
:

(…)

QUART.  Que s’incoï expedient per l’aprovació de les BASES I LA 
CONVOCATORIA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL 
DERIVATS DEL COVID-19, per atendre situacions d’urgència social que no 
necessitaran d’un acompanyament personalitzat de serveis socials.

CINQUÈ. Que per l'Interventor es realitzin les operacions pressupostaries 
necessàries per a disposar de crèdit suficient per a fer front a les dues línies 
d’ajuts d’urgència social.

SISÈ. Que per Secretaria s'emeti informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir.
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Atès que la proposta de Bases específiques sobre l’atorgament de prestacions 
econòmiques d’urgència social venen emmarcades com s’especifica a les 
mateixes bases, entre d’altres, per l’ordenança general de subvencions 
municipal.  Aquesta ordenança és plenament aplicable a l’atorgament d’ajuts 
econòmics a persones físiques, en tant que les prestacions tenen la 
consideració jurídica de subvenció.  No obstant,  l’especificitat de la naturalesa 
d’aquests ajuts, sumat a la urgència i excepcionalitat de la situació que motiven 
la seva convocatòria, fan necessària la redacció d’unes bases especifiques que 
regulin més detalladament aquesta convocatòria. Dit això, tot i que és 
d’aplicació el seu articulat, cal dir que s’han adaptat alguns d’ells a la 
excepcionalitat del moment i al seu objectiu.  

Atès que de la mateixa manera, es proposa l’aprovació de les bases i la 
convocatòria en un mateix acte, segons preveu l’article 10 de l’ordenança 
general, atesa la necessitat excepcional i manifesta de convocatòria i resolució 
dels ajuts, així com la especificitat de la convocatòria, derivada de la pandèmia 
del COVID-19 i de la urgència social existent.

Atès que l’article 5.4 de la Llei 13/2006 determina que les prestacions 
econòmiques d'urgència social tenen la finalitat d'atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència. L’article 30 d’aquesta 
Llei afegeix que són considerades necessitats de subsistència, l'alimentació, el 
vestit i l'allotjament, sense que aquesta enumeració constitueixi un llistat tancat. 
Segons determina aquest article, aquestes prestacions es financen amb càrrec 
als pressupostos dels ens locals, d'acord amb les competències que tenen en 
l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària, segons la legislació aplicable.

Atès que segons l’article 30.3 de la Llei 13/2006, les situacions d'urgència 
social són valorades pels serveis socials d'atenció primària, per la qual cosa 
tenen preferència les persones o unitats que tenen a càrrec menors, d'acord 
amb les prescripcions establertes per l'ens local.

Atès que a l’apartat 4 de l’article 30 recorda que els ens locals, d'acord amb les 
competències que tenen en l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària, han 
d'incloure en el pressupost de despeses anual una partida per a poder atendre 
adequadament les prestacions d'urgència social.

Atès que les prestacions d'urgència social són compatibles amb les altres 
prestacions de la mateixa naturalesa (article 30.5 de la Llei 13/2006).

Atès que l'Administració de la Generalitat ha de donar suport econòmic a les 
entitats locals, en el marc de la cooperació interadministrativa, per a contribuir a 
l'equitat i la qualitat de les prestacions d'urgència social destinades a població 
transeünt i sense sostre. A aquest efecte, l'Administració de la Generalitat ha 
d'acordar, amb les entitats representatives del món local, el marc general de 
col·laboració entre ambdues administracions pel que fa a les polítiques socials 
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destinades a la població transeünt i sense sostre (article 30.6 de la Llei 
103/2006).

Vist l’informe de la Cap de l’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 
17 d’abril de 2020.

Vist l’informe d’Intervenció de data 20 d’abril de 2020.

Vist l’informe de Secretaria de data 21 d’abril de 2020.

És per tot això que, es proposa al Ple l’adopció dels següent

PRIMER.- Aprovar les bases específiques següent i la convocatòria per a 
l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social sota concurrència, 
dins la línea de suport municipal per atendre persones en situació d’especial 
vulnerabilitat econòmica i social derivada del COVID-19:

BASES ESPECÍFIQUES i CONVOCATORIA PER A L’ATORGAMENT DE 
PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CONCURRÈNCIA DINS LA LINEA DE  
LINIA DE SUPORT MUNICIPAL PER ATENDRE PERSONES EN SITUACIÓ 
D’ESPECIAL VULNERABILITAT ECONÒMICA I SOCIAL DERIVADA DEL 
COVID-19 

INTRODUCCIO

La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha ocasionat la declaració en tot 
el territori nacional de l’estat d’alarma, així com la implantació de mesures de 
contenció en els tots els àmbits de la nostra societat, econòmics, educatius, 
culturals i socials, entre d’altres, que tenen per objectiu frenar la propagació del 
patogen i la seva evolució cap a fases de més expansió.  Les diferents 
administracions europees, estatals i autonòmiques han adoptat mesures 
urgents extraordinàries de diversa naturalesa per fer front a l’impacte econòmic 
i social de la COVID-19.  Aquestes mesures (prestacions d’atur, prestacions 
econòmiques mínimes, ajuts i microcrèdits per autònoms, ajuts i microcrèdits al 
pagament del lloguer, ...) alleujaran la situació de precarietat econòmica que es 
poden trobar moltes famílies, però tardaran alguns dies, i fins i tot setmanes en 
poder-se fer efectives, el que provocarà que moltes famílies necessitin  de 
suport municipal per atendre les necessitats bàsiques durant aquests dies de 
transició, i algunes d’elles, durant tota la crisi.

Les principals dificultats de moltes famílies que hagin vist reduïts dràsticament 
els seus ingressos seran el pagament de les despeses de necessitats 
bàsiques:  alimentació, habitatge, subministraments, despeses sanitàries i de 
comunicacions.   D’aquestes necessitats, n’hi ha algunes com l’habitatge i 
subministraments que han estat contemplades en algunes mesures 
supramunicipals que no permeten la seva interrupció així com es prohibeix els 
desnonaments, encara que no condonen el deute.  Això fa, si més no, que el 
pagament d’aquestes despeses s’hagi de contemplar, però no hi ha risc de 
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perdre, a curt termini, la pèrdua de l’habitatge o el tall dels subministraments 
bàsics.   No així les necessitats d’aliments bàsics, comunicacions (internet...) o 
despeses sanitàries, que si no hi ha ingressos familiars no es podran satisfer.

Un altre aspecte a contemplar és que hi haurà un nombre de famílies que 
tindran els seus membres en diferents situacions:  en atur (amb i sense 
prestació), afectats per un ERE o ERTO  (que cobraran el 70% del seu sou, 
però sense data concreta de cobrament a hores d’ara), i treballadors que 
basaven la seva economia domèstica en els ingressos provinents d’economia 
submergida (com les treballadores de la llar o les cuidadores de persones 
grans). 

Per tant la línia a desenvolupar en aquest suport municipal per atendre 
persones en situació d’especial vulnerabilitat econòmica i social, ja que no 
disposen de recursos econòmics suficients i no estan en condicions 
d'aconseguir-los, es basa en  l’atorgament de prestacions socials de caràcter 
econòmic que venen regulades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic.

FONAMENTACIÓ JURÍDICA

Les bases dels ajuts socials urgents derivats del COVID-19 que es presenten 
es fonamenten principalment en la següent normativa:

LLEI 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)
LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic (LPCS)
LLEI 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials
DECRET 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis 
Socials 2010-2011.
LLEI 39/2015, d‘1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques
LLEI 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (LGS)
Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
(OGS)
REIAL DECRET 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Finalment, i en el marc d’aquestes bases, s’han contemplat les Bases 
d’execució del Pressupost 2020. 

1.  OBJECTE 

L’objecte de la bases és l’atorgament d’ajuts de caràcter econòmic amb 
caràcter urgent a les persones que han estat afectades per a la implantació de 
mesures de contenció destinades a  frenar la propagació del COVID-19, fent 
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ènfasi especial amb totes aquelles persones que han vist reduïts 
considerablement els seus ingressos  i que no disposin dels recursos suficients 
per a fer front a les necessitats bàsiques. 

Seran aportacions dineràries que s’atorgaran per a atendre situacions de 
urgència, principalment d’habitatge i subministraments, s’atorguen en règim de 
concurrència per la qual cosa estaran  proveïdes d’un crèdit pressupostari 
limitat i s’ordenaran les sol·licituds amb criteris de prelació de l’estat de 
necessitat.

2. BENEFICIARIS

Seran beneficiaris dels ajuts les persones individuals majors de 18 anys i les 
que formen part d’una unitat familiar o d’una unitat de convivència (formada per 
la persona beneficiària, el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al 
segon grau de consanguinitat o afinitat que convisquin en el mateix domicili),  
que estigui empadronada a la Roca del Vallès i que es trobi en una situació que 
l’impedeix fer front a les despeses essencials. 
Una unitat familiar només podrà ser beneficiaria d’un únic ajut.

D’altra banda, quedaran exclosos les persones que es trobin en alguna de les 
següents situacions:  

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua 
de la  possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en 
qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme la legislació concursal 
sense que hagi conclòs el período d’inhabilitació fixat a la sentència de 
qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, a causa d’haver estat declarats culpables, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’administració.
d) Estar sotmesa la persona física, les persones administradores de les 
societats mercantils o aquelles que tinguin la representació legal d’altres 
persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, de 11 de maig, 
d’Incompatibilitats dels Membres del Govern de la Nació i dels Alts Càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o 
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la 
mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb 
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal.
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g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de 
subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h) Haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvenciones segons aquest Reglament o la Llei General 
Tributària. En cap cas podran obtenir la condició de persona beneficiària de 
subvencions les associacions sotmeses a les causes de prohibició previstes als 
apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del Dret d'associació.
, 

3.  CONVOCATÒRIA

La convocatòria d’aquests ajuts s’aprovaran juntament amb aquestes bases, en 
aplicació de l’article 23.2 a) de la LGS, atesa la urgència en l’atenció a les 
persones que en poden ser beneficiàries, per no disposar de recursos 
econòmics suficients i no estar en condicions d’aconseguir-los, que porta  a la 
necessitat d’accelerar els tràmits per a poder atendre aquestes necessitats de 
vulnerabilitat econòmica que l’actual situació pot comportar.

L’esmentada convocatòria s’obrirà l’endemà de la publicació en el BOP que 
podrà ser suspesa en el cas que es presentin al·legacions contra les Bases 
específiques, que hauran de ser resoltes pel Ple municipal

Podran obrir-se successives convocatòries, mitjançant decret d’alcaldia, i 
hauran d’establir, com a mínim el termini de presentació de sol·licituds i el 
crèdit disponible per a la convocatòria.  

4. CONDICIONS I DOCUMENTACIO A APORTAR

Les sol·licituds de les prestacions econòmiques urgents derivades del COVID-
19  s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
Atès que per la declaració de l’estat d’alarma, la seva presentació s’haurà de 
fer primordialment pels mitjans telemàtics establerts per la Llei 39/2015 i també 
per correu administratiu.
Des de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament es donarà suport 
telefònic a la presentació telemàtica de la mateixa, trucant al telf. 93 842-20-16 
o be enviant correu electrònic a ajuntament@laroca.cat.  En cas de 
impossibilitat manifesta de presentació telemàtica, el personal de l’OAC donarà 
cita al sol.licitant per a poder-ho fer de manera presencial. 

La documentació obligatòria a presentar és:

- Imprès normalitzat a l’efecte d’aquesta convocatòria o, en cas 
d’impossibilitat de disposar-ne, per part del sol.licitant,  instància 
genèrica realitzant la sol·licitud corresponent, identificant que es tracta 
d’ajuts COVID
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- Copia del DNI o NIE del sol·licitant (i de tots els majors de 16 anys de la 
unitat de convivència)

- Volant de convivència (expedit per l’ajuntament que el sol·licitant 
demanarà de forma expressa)

- Document on consti de forma clara l’IBAN  (20 dígits), i el nom del 
beneficiari.

- Declaració jurada, on s’especifiqui que la situació econòmica de la unitat 
familiar s’ha vist disminuida a causa de la situació de l’estat d’alarma 
provocada pel COVID-19. En la declaració jurada s’especificaran els 
ingressos , per cadascun dels membres majors de 16 anys, de la unitat 
familiar obtinguts durant els mesos de febrer, març, abril, i si escau, 
maig, així com també el compromís de destinar la prestació a l’objecte 
per la qual es determini, a justificar-la segons es determini i a aportar, 
en el termini de 3 mesos, la documentació acreditativa de la pròpia 
declaració.

- El rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge, així com els rebuts de 
subministres pels quals el peticionari demana la prestació.

- Extractes de tots els comptes bancaris de la unitat familiar dels darrers 3 
mesos.

- Si escau, certificats acreditatius del grau de dependència, 
monoparentalitat, família nombrosa i/o certificat de discapacitat (on 
consti el % de discapacitat)

Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït 
alguna causa de modificació o extinció de l’ajut. L’ajuntament pot comprovar en 
qualsevol moment les condicions que han donat peu a l’ajut. Igualment, amb la 
sol·licitud d’aquests ajuts, el sol·licitant autoritza l’ús de les seves dades 
personals en tot allò que sigui necessari per a la  gestió dels ajuts

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les bases per part de 
tots els membres de la unitat familiar. 

5. CRITERIS DE VALORACIO I BAREMACIO

Les sol·licituds que reuneixen les condicions exigides per la convocatòria, un 
cop valorades, es baremaran segons la situació de necessitat. Les prestacions 
s'atorguen d'acord amb aquesta baremació i  fins que s'exhaureixi el crèdit 
pressupostari disponible.

S’estableix un únic ajut fins un màxim de 1500 euros que es poden destinar a 
despeses de:

- Despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge fins un màxim de 700 
euros 
- Despeses de subministres (aigua, llum, gas) i accés a internet, fins un 
màxim de  200 euros 
- Alimentació i higiene fins un màxim de 100 euros per cada membre de 
la unitat familiar i fins un màxim de 600 euros
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Per valorar cada sol·licitud, es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos 
econòmics i les condicions socials de la unitat familiar. 

La valoració econòmica es realitza ponderant la renda neta mensual disponible 
amb l’índex IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), que és un 
índex utilitzat com a referència per a la concessió d’ajuts, prestacions o 
subvencions i que substitueix en aquesta funció al salari mínim 
interprofessional (SMI)..   S’agafarà, per la valoració econòmica, com a model, 
el quadre que es recull en el RDL 11/2020. 
 

Composició unitat convivència Renda neta mensual disponible màxima 
mensual 2020 (IPREM)- 537,84€

Renda total mensual disponible 
 (3 IPREM) 1.613,52€

Amb un fill      (3,1 IPREM) 1.667,30€

Amb dos fills  (3,2 IPREM) 1.721,10€

Amb tres fills  (3,3 IPREM) 1.774,87€

Per cada fill/a més o persona major de 65 anys que formi part de la unitat familiar es 
sumarà 0,1 més. 

Es defineix la renta neta mensual disponible com els ingressos nets totals 
mensuals que cobra una unitat familiar.

Per a la valoració de les sol·licituds s’ha seguit la ponderació que utilitza el 
model de la Diputació de Barcelona, per aquets tipus d’ajuts

Taula A: Valoració econòmica segons el tram de renda neta 
disponible

Punts 

Ingressos inferiors al 33,3% dels ingressos màxims mensuals 6 punts
Ingressos entre el 33,4 i el 66,6% dels ingressos màxims 
mensuals

4 punts

Ingressos entre el 66,7 i el 100% dels ingressos màxims 
mensuals

2 punts

Restaran exclosos de rebre prestació econòmica les sol·licituds que, en la 
Taula A no obtinguin una puntuació mínima de 2 punts. 

Taula B: Situació personal / familiar Puntuació màxima
Família monoparental 2 punts
Famílies amb membres amb discapacitat reconeguda 
igual o superior al 33% i/o membre/s amb grau de 
dependència reconegut

2 punts
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Famílies nombroses 1 punt

Així, s’atorgarà un ajut econòmic d’urgència social d’acord amb aquesta 
puntuació:

8 punts o més 100% de l’ajut
6-7 punts 80% 
4-5 punts 50%
2-3 punts 25%
Menys de 2 punts 0 %

6. TERMINIS DE PRESENTACIO DE LES SOL·LICITUDS, RESOLUCIO, 
NOTIFICACIO I L’ORGAN COMPETENT PER RESOLDRE. RECURSOS 
PROCEDENTS

El termini de presentació de sol·licituds començarà a l’endemà de la publicació 
de la convocatòria en el BOP i finalitzarà un mes després.  Per resolució 
d’alcaldia aquest termini pot modificar-se en funció de l’evolució de la crisi.  

D’altra banda, i atès que l’article 10.2 OGS també parla d’un termini de vint dies 
d’exposició pública de les bases., i atesa la tramitació simultània d’aprovació de 
les bases i de la convocatòria dels ajuts, aquest termini de vint dies serà el 
període en el qual es poden presentar al·legacions contra les bases, les quals 
hauran de ser resoltes. Aquest període d’exposició no impedeixi que es 
presentin sol·licituds simultàniament. Cas de ser presentades al·legacions, es 
provocarà la suspensió de la tramitació de les sol·licitud mentre que aquestes 
no siguin resoltes.

La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació 
extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i apart de realitzar 
la corresponent notificació, s’informarà de  la mateixa resolució a les famílies de 
la forma més ràpida possible, via telefònica o per correu electrònic.  

Una comissió qualificadora formada per la regidora de Benestar i Familia, el 
regidor d’inserció laboral, la tècnica superior de l’Àrea de Servei i Atenció a les 
Persones, i la coordinadora de l’equip bàsic d’atenció social primàries elevarà a 
l’alcaldia informe-proposta d’atorgament dels diferents ajuts, aplicant els criteris 
de baremació aprovats en aquestes bases, el qual resoldrà sobre l’atorgament. 

La revisió dels ajuts de la convocatòria correspon a l’alcalde i, prèvia 
comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici, mitjançant l’emissió 
d’un informe per part de la comissió qualificadora. La revisió d’ofici s’efectuarà 
quan es tingui coneixement de circumstàncies susceptibles de modificar el dret 
als ajuts de la convocatòria, de les condicions que determinen el seu 
reconeixement i fixació de la quantia. 
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7. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ

El pagament de l’ajut es realitzarà de forma anticipada, es a dir, abans de 
presentar la seva justificació.

Per abonar aquests ajuts, que són, per llei inembargables, es realitzarà per 
transferència bancària, al compte corrent que el sol·licitant indiqui en la seva 
sol·licitud.

El destí de la despesa d’aquests ajuts ha de justificar-se no més tard de 3 
mesos d’haver-la rebut. També es necessari haver-se justificat si es vol accedir 
a altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament.  

Per a justificar cal atendre l’article 26 de l’ordenança general de subvencions i 
serà necessari presentar rebuts, factures, tiquets o factures simplificades de les 
despeses, on consti el NIF del proveidor per import igual o superior al valor de 
la prestacio, amb els límits per concepte que s’estableixen en aquestes bases. 

També caldrà presentar la documentació acreditativa de la declaració jurada 
(per cada membre major de 16 anys):
- Nomines dels mesos de febrer-març-abril o maig (si escau) o la darrera 

declaració trimestral de IRPF (autònoms)
- Certificat de trobar-se en situació d’atur o ERTE
- Certificat de la pensió
- Conveni regulador on consti la pensió d’aliments o pensió 

compensatòria
- ...

Els perceptors estan obligats a comunicar a l’ajuntament que s’ha produït 
alguna causa de modificació o extinció de l’ajut. De la mateixa manera, 
l’ajuntament pot comprovar en qualsevol moment les condicions que han donat 
peu a l’ajut. 

En tot cas, es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de l’ajut 
en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes 
previstes en l’ODS

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant la part beneficiaria 
no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i 
amb la seguretat Social o sigui deutora per resolució de procedència de 
reintegrament. En aquest sentit, i de conformitat amb el que s'estableix en 
l’ODS, l'Ajuntament de la Roca del Valles comprovarà de forma directa el 
compliment de les obligacions en aquestes matèries.”
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El sol·licitant autoritza a l’Ajuntament a demanar dades de caràcter personal , 
necessàries per a la gestió dels expedients, a l'administració tributària, a les 
entitats gestores de la Seguretat Social i a altres entitats públiques, a efectes 
fiscals i de control de les prestacions.  

8. DENEGACIÓ, DESESTIMACIÓ O REINTEGRAMENT

Una sol·licitud pot ser denegada si concorren alguna de les circumstàncies 
previstes en l’Ordenança General de Subvencions Municipal i en la Llei 
38/2003, General de Subvencions, entre elles el no acompliment de requisits, el 
falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades o l’esgotament 
del crèdit de la convocatòria.

Una sol·licitud es considerarà desestimada, si en el termini de 1 mes no s’ha 
emes resolució de la sol·licitud.  El silenci administratiu serà negatiu.

Procedirà al reintegrament de les prestacions, mitjançant resolució d’Alcaldia i 
prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de las causes previstes 
en l’Ordenança General de Subvencions Municipals i en la Llei 38/2003, 
General de subvencions, i entre d’altres, quan la persona beneficiària 
incompleixi, totes o algunes, de les obligacions adquirides amb l’acceptació de 
l’ajut, quan hagi transcorregut el termini de tres mesos des de l’atorgament de 
l’ajut, sense que l’ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la 
part interessada, quan s’utilitzi la prestació per finalitat diferent a aquella per a 
la qual fou concedida o quan se sigui beneficiari simultàniament d’una altra 
prestació amb la mateixa finalitat, es a dir que tingui la mateixa naturalesa i 
atengui les mateixes necessitats, sense que tal circumstància hagi estat 
comunicada a l’Ajuntament.

9. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb  la  presentació  de  la  instància  de sol·licitud dels ajuts de la 
convocatòria a l’Ajuntament, la part interessada dona el seu consentiment al 
tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que 
són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la 
normativa vigent. Les dades de caràcter personal seran tractades segons 
normativa vigent aplicable, i seguint les directrius i indicacions del delegat de 
protecció de dades de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

10. CRÈDITS MÀXIMS: 

Les ajudes aprovades a l’empara d’aquesta convocatòria s’atendran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 14 231 48013- Donacions extraordinàries per 
situacions d’emergencia fins un màxim de 83.000 euros.

11. INCOMPATIBILITATS
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Cal posar de manifest que les prestacions d'urgència social són compatibles 
amb les altres prestacions de la mateixa naturalesa (article 30.5 de la Llei 
13/2006). No obstant, no s’admetrà la concurrència de subvencions rebudes 
per altres administracions pel mateix concepte i mateix període pel qual s’hagi 
atorgat la prestació municipal.

12. REGIM FISCAL APLICABLE i PUBLICITAT

Aquests ajuts es consideren inembargables en ser prestacions considerades 
d’urgència.  Tanmateix, es comunicarà a la Base Nacional de Subvenciones la 
concessió de les mateixes.

Pel que fa a la publicitat, les bases i la convocatòria seran publicades al  BOPB, 
així com l’anunci de la convocatòria també es plibicarà en la pàgina web 
municipal en el sentit que determina l’article 10.3 OGS.

SEGON.- Publicar l’aprovació d’aquestes bases i de la convocatòria que 
regiran l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social sota 
concurrència, dins la línea de suport municipal per atendre persones en situació 
d’especial vulnerabilitat econòmica i social derivada del COVID-19, en el 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i al web 
municipal per a la seva informació pública durant el termini de 20 dies. 
Aquestes Bases s’entendran definitivament aprovades, de forma automàtica i 
sense necessitat de nou Acord, en cas que no es presenti cap al·legació ni 
reclamació durant el termini d’informació pública.

TERCER.-  Obrir la convocatòria a aquests ajuts, des de l’endemà de la 
publicació de les bases específiques al BOPB i fins a un mes després de 
l’esmentada publicació.   L’esmentada convocatòria podrà ser suspesa en el 
cas que es presentin al·legacions contra les Bases específiques, que hauran de 
ser resoltes pel Ple municipal

QUART.- Aprovar la següent despesa: 
 
Aplicació pressupostària:  14 231 48013 – Donacions extraordinàries per 
situacions d’emergència. Exercici:    2020. Import:    83.000,00 euros. 
 
CINQUÈ.- Supeditar l’atorgament d’ajuts d’urgència social derivats del Covid-
19, per atendre situacions d’urgència social que no necessitaran d’un 
acompanyament personalitzat, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, fins que la modificació pressupostària número 2020/02, en 
la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes 
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de 
transferències de crèdits, entre aplicacions pressupostàries de despeses de 
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diferent àrea de despesa, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, hagi adquirit fermesa. 
 
SISÈ.- Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) 
l’aprovació, per part de l’òrgan competent, de la proposta de l’aprovació de les 
bases i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts d’urgència social derivats del 
Covid-19, per atendre situacions d’urgència social que no necessitaran d’un 
acompanyament personalitzat, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, per donar compliment als preceptes regulats a l’Ordre 
EHA/875/2007, de 29 de març, per la qual es determina el contingut i les 
especificacions tècniques de la informació a subministrar a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), regulada en el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
SETÈ.- Comunicar que el procediment de la proposta de l’aprovació de les 
bases i la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts d’urgència social derivats del 
Covid-19, per atendre situacions d’urgència social que no necessitaran d’un 
acompanyament personalitzat, per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, s’haurà d’ajustar al procediment regulat a la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, així com el Real decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

VUITÈ.- Notificar aquest acord a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de La 
Roca i a la Intervenció municipal.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.-el tercer punt és l’aprovació de les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament de prestacions econòmiques d’urgència social. Això va lligat directament 
al primer punt que hem aprovar que és el tema d’ajuts econòmics i ara hem d’aprovar 
les bases per tal de poder-los donar i amb aquesta proposta d’aquestes bases atorgar 
aquests ajuts.

Té la paraula, no sé qui ho vol explicar, Dani, Roser? Ho feu conjuntament?

No sé, comences tu Dani i t’hi afegeixes tu Roser? No sé com vulgueu

Sr. Valls.- Bé, si us sembla bé, crec que vosaltres ja més o menys coneixeu el 
contingut. Sí que és cert que hi ha una petita modificació des de l’esborrany que se us 
va  passar l’altra vegada a la Junta de portaveus. Si voleu l’explicaré, però com que 
també el ple és públic, faig una miqueta de pinzellada de tot perquè la gent que ens 
estigui escoltant sàpiga més o menys, a grandes rasgos, una miqueta de què va. 
Primerament, són unes subvencions que es volen donar per ajudar a les famílies que 
amb aquesta situació sobrevinguda del COVID han tingut una disminució d’ingressos, 
ja sigui pel tema de que s’han quedat amb un ERTO, de que el seu comerç, el seu 
negoci, la seva empresa s’hagi vist clausurada forçosament per l’estat d’alarma o han 
tingut algun acomiadament, és per ajudar a famílies que han tingut una situació 
sobrevinguda per aquesta situació. Els beneficiaris són persones majors d’edat que 
estiguin empadronades aquí a la Roca i es comptabilitzaran beneficiaris com a unitat 
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familiar. Hi ha un punt que com aquestes bases venen regulades per la Llei de 
subvencions en les que especifica les persones que queden excloses de poder-se 
presentar. En aquest cas, si són persones, unitats familiars que estan en situació 
vulnerable, sempre amb l’ànim de no deixar-les en situació descoberta, que es posin 
en contacte amb l’Ajuntament i els redirigirem cap a les ajudes de Serveis Socials 
d’urgència que tenim. En aquestes bases, també avui aprovarem també la 
convocatòria de les bases, no és solament aprovar les bases, sinó també la primera 
convocatòria. Això vol dir que a partir de que s’aprovin, ja es podran fer sol·licituds 
d’aquestes d’ajuda. De totes formes, hi ha una exposició pública de 20 dies, per tant, 
no es podran començar a donar aquestes ajudes regulades per les bases fins que hi 
hagi una aprovació definitiva. En cas que no hi hagués cap al·legació, doncs seria 
aquests 20 dies, i si hi haguessin al·legacions, quan es resolguessin, de totes formes, 
s’ha d’explicar que tot i l’exposició pública, les sol·licituds es poden començar ja entrar. 
També es regula la documentació que s’ha de presentar. En aquest cas, hem fet un 
imprès formalitzat en alguna instància genèrica, una ja formalitzada perquè la gent 
només hagi d’escriure les dades bàsiques i es pugui introduir per registre. També 
recordar que si algú no sap fer-ho per registre telemàtic pot contactar amb la OAC de 
l’Ajuntament i des d’allà se l’ajudarà. Es demana també el volant de convivència que, 
en aquesta cas, és expedit per l’Ajuntament. Un document on consti de forma clara 
l’IBAN, els últims 20 dígits i el nom del beneficiari. També s’ha fet un formulari de 
declaració jurada, donat que entenem que amb aquesta situació de confinament, hi 
haurà persones a les que els costarà accedir telemàticament a certs documents o 
perquè l’entitat que les ha d’expedir està tancada o perquè aquestes persones tenen 
una miqueta de dificultat amb al gestió telemàtica, doncs el que facilitem és que es 
complimenti una declaració jurada que després quan hagi passat tota aquesta situació, 
poden entregar ja d’una forma més fàcil tota la documentació, però per ara complir 
aquesta declaració que ja està també formalitzada, doncs, valdria. Així com els 
certificats acreditatius de grau de dependència, monoparentalitat, família nombrosa o 
certificats en discapacitat. Aquestes ajudes, s’estableix un únic ajut fins a 1.500 € que 
es pot destinar a les despeses de lloguer o hipoteca fins a 700 €, despeses de 
subministrament, aigua, llum, gas i accés a internet, tenint en compte que ara hi ha 
molt jovent que necessitarà internet per poder accedir a l’Educació i moltes persones 
que per poder teletreballar necessitaran internet, s’estableix un màxim de 200 € i 
alimentació i higiene fins a un màxim de 100 € per a cada membre de la unitat familiar 
fins a un màxim de 600, si en tenim 5. En els bases especifica que el barem es farà a 
través de l’índex de l’IPREM, és un índex utilitzat com a referència per a la  concessió 
d’ajuts. N’hi ha un parell o tres. Nosaltres els hem estat valorant tots. Aquest jo ara no 
recordo si és el que fa servir la Generalitat, crec. Llavors aquí, en les bases, explica 
quins són els llindars per poder accedir a aquest ajut, en aquest cas, diguem-ne, si 
tingués un fill, seria uns 667 € d’ingrés, si tenen 2 fills, 1721. Aquí, a les bases, està 
recollit. Després en base a aquesta valoració econòmica es deriva una puntuació que 
en aquest cas si els ingressos són inferiors al 33,3 % dels ingressos màxims que 
marca l’índex de l’IPREM de cada cas val  6 punts, els ingressos del 33,4 i el 66,6 dels 
ingressos màxims marcats per l’índex IPREM de cadascú són 4 i si els ingressos estan 
entre els 66,7 i el 100 %, 2 punts. Hi ha una valoració també personal i familiar. En 
aquest cas, les famílies monoparentals se’ls bonificarà amb 2 punts, les famílies amb 
membres amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i membres amb grau 
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de dependència amb grau reconegut 2 punts i famílies nombroses amb 1 punt més. A 
partir d’aquesta puntuació, qui obtingui 8 punts o més, rebrà el 100 % de l’ajut, qui 
obtingui entre 6 i 7 punts, el 80 %, entre 4 i ... punts, el 50, entre 2 i 3 punts el 25 % i 
qui obtingui menys de 2 punts rebrà el 0%, quedaria exclòs. 

D’acord, pel que fa al pagament, el que s’intentarà és que les famílies rebin un ajut 
quan abans possible de tal manera que des que es fa la sol·licitud fins que es rebi 
l’ajuda intentarem que passin únicament dies. El que havíem comentat és que com 
que l’atorgament es fa per resolució d’Alcaldia com a màxim, el termini màxim fos una 
per setmana, però a mesura que anem veient les demandes si fa falta es faran amb al 
periodicitat més petita possible, es farà de forma anticipada, abans de presentar al 
justificació, això vol dir que es donarà una subvenció i després ja ho explicaré, la 
justificació es farà a posteriori. Per abonar aquest ajut, es farà via transferència. 
Aquests ajuts tenen la categoria d’inembargables, per tant, si algú tingués aquesta 
situació, doncs, ja està fet de manera que no se’ls hi poguessin treure i es farà per 
transferència al compte bancari que la persona sol·licitant indiqui. Pel que fa a la 
justificació de la despesa, d’aquests ajuts es donarà 3 mesos i s’acceptaran rebuts, 
factures, tiquets o factures simples de qualsevol proveïdor que estigui relacionat amb 
el concepte. En aquest cas, per exemple, si és a alimentació i higiene, doncs entenem 
que un tiquet d’un centre comercial, d’un supermercat, d’una botiga, d’un comerç 
d’aquí del municipi seria correcte si és de subministraments, una factura o si és lloguer 
o hipoteca, un rebut.

Pel que fa a les 4 línies de les bases, crec que més o menys ho he explicat. Sí que és 
cert que voldria aprofitar per agrair, en aquest cas, la feina que han fet els tècnics de 
l’Ajuntament i que durant setmanes han estat treballant moltíssim per donar-li forma a 
això i també aprofito, volia agrair les aportacions que ha fet el partit socialista en 
aquest sentit perquè, bé, sempre una visió de fora d’ajuda sempre és d’agrair. 

Jo crec que per part meva, no sé si la Roser vol afegir alguna cosa.

Sra. Moreno.- Ho has dit tot. Crec que ha quedat bastant clar que els ajuts, jo també 
vull agrair tot l’esforç de tots per trobar aquests diners en totes aquestes partides i crec 
que ho has explicat tot i sobretot el fet que molta gent quan vegi que tots aquests 
tràmits son feixucs que no dubtin a trucar a l’OAC que se’ls pot ajudar com sempre 
s’ha fet d’acord, que els d’entrada ho sol·licitin i després doncs ja podrà començar el 
tràmit i després a l’hora de la justificació serà després del pagament hi haurà una 
comissió qualificadora per justificar totes aquestes subvencions que seré jo mateixa 
com a regidora, el Dani com a regidor d’Inserció laboral i la tècnica superior de l’àrea 
de Servei i Atenció a les persones i la coordinadora de l’equip bàsic de Serveis Socials 
perquè són els que hem estat treballant en aquestes bases des del primer dia: crec 
que ja ho hem explicat tot. No sé si hi ha algun dubte, però crec que ho hem explicat 
tot. 

Sr. Alcalde.- Perdó, Dani Martín, alguna cosa? Anna Raymí? Paco?

Sr. García.- Sí. Gràcies alcalde. A veure, en primer lloc, gràcies per les explicacions i 
també per agrair-nos les aportacions que vam fer al document, a l’esborrany que ens 
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vau passar. De totes maneres, jo continuo dient que hi ha alguns aspectes dins de les 
bases que amb l’explicació queden molt clares, però quan llegeixes la base sense 
l’explicació, continua sense quedar gaire clares, com per exemple, el tema del volant 
de convivència, de que no es necessari demanar-lo en un altre procediment, sinó que 
serà el propi ajuntament qui ho faci i després una altra tema que també vam comentar 
anteriorment i és que hi haurà una instància, un formulari d’instància i una altre 
formulari de declaració jurada que malgrat no vagi inclòs dins de les bases per les 
raons que ja ens va explicar de que si es modifiquen no cal que passar-lo per ple, però 
que si els regidors ens hauria agradat veure aquests formularis abans que estiguin 
penjats a les xarxes i després hi ha un tema que sí que ens preocupa molt que és el 
tema de la informació i de com es difondrà aquesta informació entre la població. És a 
dir, a mi, l’afirmació que s’ha fet abans de la baixa pressió de demanda dels ajuts m’ha 
sorprès molt perquè no és la sensació que tinc del poc que surto al carrer de que sí 
que hi ha una demanda el que passa és crec que d’això hem de prendre nota tots i 
s’ha de modificar i és que resulta molt complicat trobar la informació. Jo he fet l’exercici 
aquest matí d’entrar a la pàgina web de l’Ajuntament per trobar dues coses; és a dir, ja 
els ajuts que tenim fins ara, com els puc demanar i quin és el calendari fiscal i ho he 
hagut de buscar; és a dir, tenim a la pàgina i parlo únicament de la pàgina web tota 
una sèrie d’informacions per entrar en contacte amb diversos organismes que en 
aquests moments deuen estar pràcticament en un funcionament mínim i en canvi, el 
tema dels ajuts que s’estan donant ja des de Serveis Socials i el tema del nou 
calendari fiscal, s’ha de buscar expressament a la segona pàgina de notícies per 
trobar-lo. Llavors, aquest és un tema que em preocupa, únicament amb el ajuts que ja 
s’estan tramitant, sinó també amb aquests que estan aprovant ara, És a dir, de fer una 
difusió perquè pugui arribar a tothom i si algú pot entrar en algun moment a la pàgina 
web de l’Ajuntament sigui el primer que es troba perquè això és el que és important. 
Altres tipus d’activitats poden ser de lleure, d’activitats de fer a casa poden ser molt 
interessants i molt importants, però jo crec que, en aquests moments, els ajuts socials 
tant els extraordinaris com els d’urgència són el més prioritari. Llavors, tenir clar que es 
faci una bona difusió d’aquesta informació i que es faci una difusió molt explicativa, 
molt clara perquè la gent pugui accedir d’una manera ràpida i tramitar aquests ajuts. 
Després hi ha un altre tema de què fem cada any i que encara no s’ha tirat endavant 
que és el tema de la tarificació social que jo espero també que com un ajut més en 
totes les persones que ho estan passant malament en aquests moments, doncs també 
ho tirem endavant al més aviat possible i després simplement un detall que no sé 
quina és la importància que pot tenir, això ho sabran el secretari i l’interventor, però 
acabem d’aprovar una modificació pressupostària de 82.500 € i a les bases d’aquestes 
ajudes, la modificació de 82.500 €, destinades a aquestes ajudes, en les bases diu que 
és fins a  83.000 €. Aquí hi ha un desfasament de 500 € que després no provoqui cap 
problema.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Paco García. Algú de vosaltres vol comentar alguna cosa. A 
part de l’interventor municipal. Toni López, tens el micro tancat? 

Gràcies 

Sr. Interventor.- No és que hi hagi un desfasament, sinó que inicialment aquesta 
partida d’emergències té 5.000 €. Nosaltres amb modificacions pressupostàries de 
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modalitat de Resolució d’Alcadia, hem “enchufat” més diners i ara actualment la 
partida té 100.000 €, per tant, el que fem és que d’aquests 100.000 €, reservem 
aquests 83.000 per entrar dins d’aquesta modalitat de concurrència competitiva.

Sr. García.- Val, aclarit. Gràcies. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Toni. Gràcies Paco. Roser, Dani, voleu alguna...

Bé, jo, potser Roser, Dani, voleu alguna... pel tema aquests dels 2 formats de instància 
i de declaració jurada. 

Sr. Valls.- Ahir vam acabar de polir alguns petits detalls que hi havia, si voleu, igual 
que l’altra vegada, jo ara quan acabi si voleu us les envio, no hi tinc cap problema. 
Amb el tema del volant de convivència pel que jo he pogut parlar amb els tècnics, 
m’han comentat que com que és un document que expedeix el mateix ajuntament no 
hi havia problema es demanava en la instància que l’Ajuntament directament donava 
permís per accedir a aquestes dades, l’Ajuntament directament les podia consultar. No 
sé si el secretari em corregeix, però si no acabo de ser rigorós en com ho explico, però 
l’explicació seria això que si la persona ja dona autorització perquè l’Ajuntament 
consulti aquestes dades, ja no s’hauria de portar i amb el tema de la comunicació 
d’aquests ajuts, estic totalment d’acord amb tu en què se li ha de donar la màxima 
difusió, se li ha de donar la màxima claredat. A partir de que s’aprovi en aquest ple, 
utilitzarem les primeres mesures que tenim al nostre abast de comunicació i en 
aquests 20 dies d’exposició pública en la que encara no es pot fer cap donació, que es 
poden rebre sol·licituds, però no es poden concedir, el que farem serà treballar perquè 
com dius tu, eh, tens tota la raó perquè arribi a tothom i ni tan sols en aquest cas la 
barrera digital, hauria de ser un problema perquè la gent tingués aquesta informació. 
També volia fer un petit comentari amb el tema aquest que comentaves tu de la 
pressió. Sí que és cert que quan parles amb al gent, amb la ciutadania, amb el 
comerços, està tothom molt preocupat tens tota la raó. Quan jo abans em referia a la 
pressió que rebien Serveis Socials i el Servei Local d’Ocupació, em referia, justament 
a això, tant a nivell de Serveis Socials com a nivell de Servei Local, cada dia estem 
intentant, bé, com ho tenim, estem rebent moltes peticions?, estem rebent moltes 
trucades preocupants? En aquest sentit, en el que són a través dels canals oficials és 
on nosaltres no notem que hi hagi una pressió desmesurada. Coincidim amb això que 
heu comentat abans un cop sabent les bases i la gent comenci a fer les sol·licituds 
som conscients que això serà molt més ampli el que es percep per aquests canals.

Sra. Moreno.- Jo vull respondre amb això de la tarificació social, que ja ho vam 
comentar l’altre dia en la Comissió Informativa, que teniu raó, que ja l’any passat, ja 
vam tenir els problemes tècnics perquè el fet que les treballadores siguin del Consell 
Comarcal, això fa endarrerir el procés tècnic d’accedir a les dades i a més a més amb 
la baixa que ara tenim de dues persones i clar s’ha hagut de prioritzar aquests ajuts. 
Com això ens ha vingut sobrevingut, però la setmana que ve, un cop ja tanquem això 
ens posem en resoldre tots aquests problemes tècnics que tenim per tramitar la 
tarificació social. Vull dir, no és que ho hàgim deixat de banda, sinó que estem 
paral·lelament solucionant les dues coses i treballant perquè pugui ser possible perquè 
evidentment hem de seguir en aquesta línia. 
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Sr. Alcalde.- Algú més té algun comentari a fer? Ainoa?

Sra. Herrera.- Sí, Albert, jo pel tema que comentava el Paco del tema de la difusió, és 
un tema que s’està treballant que entenem que durant el confinament i durant la 
situació és molt important la comunicació i que arribi a tothom la informació i de la 
manera més fàcil possible, més entendible, diguem. Llavors, des de Comunicació, sí 
que s’ha fet un document sobre les mesures econòmiques i socials que fins ara s’han 
aprovat, on s’expliquen les ajudes que es proporcionaran als veïns i veïnes i per part 
meva no hi ha cap problema, no trobo cap problema en trobar-ho a la pàgina web, sí 
que és veritat que estem tenint problemes amb la pàgina web, que ja és una cosa que 
s’ha comentat a Diputació, perquè la portem des de Diputació, llavors els últims dies sí 
que hem tingut problemes per posar-ho a destacats, a la primera plana de la pàgina 
web, però no hi ha problema en trobar-ho perquè està a l’apartat de noticies i és això, 
en principi, el que volíem posar era a l’inici de la pàgina web que sortís com a destacat 
perquè és el document que, de moment, tenim més clar i amb les mesures més 
concretes, però no podem solucionar el problema fins que no ens donin resposta i, per 
tant, intentarem que la comunicació aquests dies sigui molt més àgil i molt més fàcil 
per tothom i qualsevol dubte, qualsevol cosa ens posem en contacte i no hi ha 
problema. Gràcies.

Sr. Alcalde.- D’acord, doncs, mentre 

Sra. Moreno.- Una cosa, perdona, una cosa que m’he deixat, perdó del Paco que 
també ha comentat abans de la dificultat que té a l’hora d’accedir a la informació sobre 
els ajuts socials que s’estan fent fins ara. No estan anunciats a la web, sinó que venen 
a partir d’un pla de treball des de Serveis Socials; és a dir, que tothom els que tinguin 
la necessitat d’aquest servei, es coordina tot des dels Serveis Socials, és a dir, no 
estan publicats aquests ajuts. Una altra cosa són els que aprovem ara que no són de 
Serveis Socials.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Roser. Carles? 

Sr. Fernández.- No, senzillament un detall amb el tema de comunicació. Està molt bé 
tota la comunicació a través de xarxes i així, però pensem que hi ha persones que no 
tenen accés a xarxes i també cal pensar en un tipus de comunicació també més 
tradicional.

Sr. Alcalde.- Ho tenim previst activar a les botigues i fins i tot ens estem plantejant 
encara que no volíem de cap manera, ja que a partir de demà es pot sortir amb 
normalitat, nosaltres podreu entendre que no serem capaços de gestionar si algú surt 
amb menors una hora al dia, si surt de 9 a 10h del matí, si a les 12.00 h torna a repetir 
o si a les 02.00 h torna a repetir; és impossible, per tant, en una situació que creiem 
que a partir de demà no serà controlable, doncs tenim sobre la taula el poder fer una 
bustiada a tot el poble d’algun document físic. Això és una cosa que també n’havíem 
estat parlant amb la realitat de la decisió presa en aquest situació, potser ens 
plantejarem amb el grup de voluntaris del municipi, doncs fer això, bustiar per totes els 
cases del municipi. Intentant entendre que amb això no hi haurà cap problema, 
evidentment, només podran sortir aquests voluntaris del confinament, legalment em 
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refereixo, amb un certificat o un paper que se’ls farà per tal que puguin fer aquesta 
feina i que puguin fer una bustiada de la manera tradicional, com tu dius, Carles, per 
poder portar ni que sigui un paper a cada bústia del municipi fent arribar aquestes 
ajudes i que la gent en siguin coneixedors perquè ens podem trobar amb gent que per 
xarxes socials i així no li arribi de cap manera, ni per la pàgina web. L’altra cosa, 
Ainoa, i ara dient això del que no funcionava que deia el Paco dels destacats i això no 
ens ho estan resolent. Si hi ha alguna cosa, poseu-ho a la resta de xarxes socials que 
aquestes informacions si es busquen pe la pàgina web estan a l’apartat de notícies, 
poseu-ho en gran que es vegi, que la gent ho busqui a través de l’apartat de notícies o 
fem algun petit muntatge que puguem posar a la resta de xarxes socials perquè així 
funcioni, eh? D’acord, no sé si algú té alguna altra cosa. Sí, Paco, perdona.

Sr. García.- Sí, no, a veure sense ganes polemitzar amb la Roser, però a veure jo 
entro a una pàgina que està a noticies que diu Mesures socials i econòmiques per fer 
front a l’impacte del Coronavirus...

Sra. Moreno.- Ah, val...

Sr. García.-  I a sota hi ha 3 documents i un és la Resolució d’Alcaldia amb la 
convocatòria els ajust d’urgència social. Llavors, entenc que això entenc que això està 
a  l’abast de tothom, malgrat que estigui canalitzat a través de Serveis Socials. Això no 
ho qüestiono, però està aquí. El següent document és nou calendari fiscal i el tercer és 
l’edicte sobre els plans d’ocupació, vull dir jo el que dic és que a aquesta pàgina per 
arribar-hi, has d’entrar a l’apartat de notícies i has d’anar a la segona pàgina.

Sra. Moreno.- Perdona, t’havia entès malament, em pensava que deies els antics 
ajuts, els de sempre. Val, doncs ja està, sí, sí, doncs és això que han comentat ara 
amb la Ainoa.

Sr. García.- Val, ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si hi ha alguna cosa més? Doncs  passem a aprovació, si 
s’escau.

Votacions: 

S’aprova per unanimitat

Sr. Alcalde.- Agrair molt el sentit d’aquest vot. Permeteu-me dir que per molt que 
abans hem estat amb algunes abstencions perquè teníem visions diferents de com 
s’hagués tractat el tema del pressupost i entenc que és normal el que dèiem amb els 
companys del PSC, però sé que, segur que tant Iniciativa com Ciutadans segur també 
haguessin votat que sí, si haguessin els fet les aportacions. Com no pot ser d’una altra 
manera, agrair a tothom l’esforç que farem ja que al final ho fem entre totes i tots. I dir-
vos això, que ara fem aquesta tongada, que començarem a veure aquesta petició de 
rebuda d’aquestes peticions i també dir-vos que això ja es posarà, però 
presencialment l’OAC té una treballadora de 9 h a 13 h del migdia i també tramitarem 
que qui de cap manera pugui fer el tràmit a través d’internet o del que sigui, doncs 
trucant a l’OAC de l’ Ajuntament podrà sol·licitar per venir a fer el tràmit físicament 
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aquí. Evidentment, serà sota hores de rebuda per tal que no hi hagi aglomeració de 
gent aquí i fent complir unes normes bàsiques de seguretat tant per l’usuari com per la 
treballadora, d’acord?. Dir-vos que això és una voluntat que teníem i la gran sort és 
que tenim una voluntària diguem-ne d’estar aquí a l’OAC també per fer aquesta feina 
presencial i això crec que és un a més a més de cara a totes i tots els ciutadans del 
municipi que ho necessitaran.

Doncs res, donem per finalitzat el plenari quan són les 11hores i 45 minuts.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
11 hores i 45 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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