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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 28 DE 
MAIG DE 2020 NÚM. 4/2020

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 20.08 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 vint hores.

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

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació dels esborranys de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 26 de 
març de 2020 i  de la sessió extraordinària i urgent de 25 d’abril de 2020.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
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B.1-Declaració de la derogació de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels 
clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme 
municipal de la Roca del Vallès

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.2-Aprovació de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

B.3-Aprovació de la derogació del Reglament del Consell de Poble de la Torreta

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2020/01.

C-2 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat –Període 
2020-1T

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de contractació de material informàtic 
per al teletreball del personal de l’Ajuntament

C-4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de contractació de maletes per als 
ordinadors portàtils del personal i de memòries USB

C-5 Dació de compte del contracte de subministrament de material higiènic de 
protecció per al COVID 19

C-6 Dació de compte del contracte de serveis d’utilització d’una aplicació de 
videoconferència per a la celebració de les sessions plenàries de la Corporació i 
d’altres reunions no presencials

C-7 Dació de compte de la contractació de serveis de control remot (Teamviewer) per  
poder atendre remotament les incidències i consultes de treballadors de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès

C-8 Dació de compte de la RA de contractació d’un equip desinfectant d’ozó

C-9 Dació de compte de la contractació del servei de desinfecció d’ozó dels vehicles 
policials operatius

C-10 Dació de compte de l’emena de la resolució d’Alcaldia de contractació del servei 
de desinfecció d’ozó dels vehicles policials operatius

C-11 Dació de compte de la contractació de subministrament urgent de guants químics 
d’un sol ús per a la protecció personal davant del COVID-19

C-12 Dació de compte de la contractació de subministrament de material per a la 
senyalització especial de distàncies de seguretat
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C-13 Dació de compte de la contractació de lectors de certificats digitals per fer efectiu 
el teletreball durant l'estat d'alarma decretat per la crisi del COVID-19 

C-14 Dació de compte de la contractació del subministrament de llicències de software 
pels ordinadors que utilitza el personal al servei de la Corporació

C-15 Resolucions d’Alcaldia

C-16 Informacions d’Alcaldia

C-17  Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde.- Tothom m’escolteu bé? Doncs, començaríem el plenari d’avui 28 de 
maig. Sempre comencem fent un minut de silenci. A part de tot, en aquest cas, també 
s’ha decretat dol oficial i, per tant, crec que també no només per les víctimes de tot 
tipus de violència com portem anys fent, sinó que avui el minut de silenci hauria de ser 
per a totes les víctimes d’aquesta pandèmia. Fem el minut de silenci i comencem.

B) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació dels esborranys de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 26 
de març de 2020 i  de la sessió extraordinària i urgent de 25 d’abril de 2020.

Sr. Alcalde.- Gràcies, donem començament a l’inici del ple amb el primer punt que és 
assumptes de tràmit, que és l’aprovació dels esborranys de les actes plenàries del 26 
de març de 2020 i de la extraordinària de dia 25 d’abril. No sé si algú té algun 
comentari sobre les actes? Cap comentari, doncs passaríem a aprovació. Yolanda has 
de començar tu a...Dani?

Sr. Martín.- he acabado yo sí.

Sra. Raymí.- Carlos, ¿nos oyes? Està com negre, no? 

Sr. Alcalde.- Sí, és que, Carles...

Sr. Martín.- Tiene el micrófono apagado.

Sra. Raymí.- Sí i està també negra no, la pantalla? Potser ha perdut la connexió.

Sr. Alcalde.- Carles...

Sra. Raymí.- Ara. Em sents, Carles? Has de votar. No sé si has perdut la connexió. 
Ara.

Sr. Fernández.- truca’l si no, Anna
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Sra. Raymí.- Carles Marín, eh. Espera’t.

Sr. Fernández.- És que igual no ho sent el Carlos. Truqueu-lo pel mòbil, si no.

Sra. Raymí.- Ja és el que estic veient. És que just ens hem quedat en què has de 
votar l’esborrany. Tu ens sents o no? No et senten, no l’escolteu, veritat? 

Sr. Secretari.- No

Sra. Raymí.- Clar ell diu que sí

Sr. Secretari.- Doncs que faci un senyal d’assentiment.

Sra. Raymí.- Posa-ho en el xat de la reunió

Sr. Secretari.- almenys això que hi hagi un senyal d’assentiment.

Sra. Raymí.- Val, merci. Val, val, vinga merci, deu. Que es mourà de lloc a veure si té 
millor connexió. No sé si... què ho envia per xat o què fem?

Sr. Alcalde.- El següent del Carlos, ets tu Anna?

Sr. Raymí.- Sí, jo, sí 

Sr. Alcalde.- Continuem.

Ens faltaria el Carlos que jo crec Sr. Secretari que ha quedat prou clar que deia que sí, 
però esperem a que tingui millor cobertura i faci un assentiment o ens digui...

Sr. Alcalde.- Sí, almenys que la imatge vegi que faci que sí amb el cap, vaja, un 
senyal d’assentiment, almenys això.

Sra. Raymí.- Sí, és que quedava la imatge congelada. No anava a to.

Sr. Secretari.- veig que no, ara no té imatge.

Sra. Raymí.- Deu ser que s’està movent.

Sr. Alcalde.- No sé què hem de fer.

Sra. Pujol.- Albert, em sentiu? Sí, no? 

Sra. Guarinos.- Jo crec que ara només falta el Jordi Bacardit que està movent-se de 
lloc. En Jordi Bacardit farà servir l’ordinador de la Laura i no li veure-ho la imatge, però 
quan hagi de votar ho compartiran perquè el pugueu veure.

Sra. Raymí.- Em diu el Carles que no té bona connexió no sé si el poso en speaker al 
meu telèfon o simplement posem que no pot assistir o com vulgueu?
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Sr. Secretari.- Home, podríem posar que atès als defectes de connexió, tècnicament 
s’absté perquè no ha pogut votar com si estigués absent de la sala de plens, diguem.

Sr. Alcalde.- L’altre dia, vam tenir en un plenari del Consell de, el plenari, perdó, del 
Parc Serralada, i clar em va sortir el mateix dubte de si es podia o no delegar vot i així i 
no es pot perquè no està previst, però sí que vam acceptar en els votacions que 
s’escoltava amb el mans lliures del telèfon 

Sr. Raymí.- Ah, el poso en el telèfon?

Sr. Alcalde.- El, secretari això ho acceptaria? 

Sr. Secretari.- bé, les actes, en principi...

Sr. Alcalde.- Si els altres membres del plenari no teniu inconvenient, eh? 

Sr. Secretari.- En principi, sí. El que passa és que això dificultarà si vol intervenir i tot 
això ja és més complicat, però a veure si troba un lloc de cobertura.

Sr. Alcalde.- Si ha d’intervenir serà més complicat,...

Sra. Raymí.- Ja ho faré jo 

Sr. Alcalde.- però si poses el mans lliures i la seva votació ben entesa, si us sembla 
bé l’acceptaríem. Si no hi ha manera d’escoltar-la, no la podríem donar per feta.

Sr. Secretari.- Es pot fer una trucada d’aquestes visual, una videotrucada? Perquè si 
surt la seva cara al mòbil i diu que sí, doncs ja està.

Sr. Bassa.- Igual si li envies al mòbil per WhatsApp o el que sigui, igual si té l’aplicació 
es pot descarregar i fer-ho des del mòbil, que igual té més cobertura.

Sra. Raymí.- És el que li he comentat, però diu que l’internet tampoc li arriba al telèfon. 
Quan parlo amb ell se sent bé, no sé si, s’escolta bé, però potser no té dades 
suficients, no sé. 

Sr. Secretari.- podríem fer això. Si es fa mitjançant videotrucada, doncs al menys 
tindríem una imatge que diu que sí i amb això ja ho donaríem per bo. 

Sra. Raymí.- Videotrucada amb mi o en aquesta reunió?

Sr. Secretari.- No, no,...i llavors mostres ...i que es vegi que és la seva cara i el que us 
deia i llavors, donem per bona la votació i passem a veure la següent acta.

Sra. Raymí.- Doncs, si vols, seguiu i jo ara li explico. Ara li faig una trucada, per no fer-
vos esperar més.
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Sr. Secretari.- No, no, si no esperem perquè ara ens trobarem una altra acta, perquè 
ve una altra acta.

Sra. Raymí.- Ah, d’acord, cal. D’acord, doncs li comento, d’acord? 

Sr. Alcalde.- l’altra opció que hi ha és aprovem els actes sense la seva assistència.

Sr. Secretari.- com a abstenció, contaria com a abstenció, com si no hi fos a la sala de 
plens

Sra. Raymí.- A d’acord. Li comento, d’acord? 

Sr. Alcalde.- De moment, si us sembla comptaria com a abstenció anem seguint les 
actes. SI us sembla a la resta i en tot cas, el debat esperem que hi pugui ser i ens 
pugui acompanyar amb vot, d’acord?

Votacions de la sessió plenària ordinària de 26 de març de 2020: 

Aprovada per 16 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals amb 
l’excepció del regidor Carles Marín, el qual, per problemes de connexió no ha pogut 
manifestar el seu vot 

Votacions de la sessió extraordinària i urgent de 25 d’abril de 2020:

Aprovada per 16 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals amb 
l’excepció del regidor Carles Marín, el qual, per problemes de connexió no ha pogut 
manifestar el seu vot 

C) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Declaració de la derogació de l’ordenança municipal reguladora de la 
ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat al terme municipal de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 21 de maig  de 2020, amb el contingut següent:

I. ANTECEDENTS:

1.- El 26 de gener de 2017, el ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va acordar 
aprovar definitivament  l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs 
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socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme 
municipal de la Roca del Vallès.

2.- En data 2 de juny de 2017, amb RGE 2017/4763 va tenir entrada en aquest 
Ajuntament un ofici del Tribunal de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, secció Tercera, per qual es notificava la interposició del recurs 
contenciós administratiu 243/2017, interposat per el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, contra l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

3.- Per a la defensa dels interessos de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, aquest 
va comparèixer i es va personar com a part demanada del referit recurs.

4.- En data 25 de juny de 2019 es dictà Sentencia nº 590 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que va tenir entrada en aquest Ajuntament el 17 d’octubre 
de 2019 amb numero RGE 9710/2019, del la qual diu literalment: 

“Desestimamos la inadmisibilidad del presente recurso contencioso 
administrativo en los términos expuestos en nuestro fundamento de 
derecho Tercero y estimamos el presente recurso contencioso 
administrativo interpuesto a nombre de la Delegación del Gobierno de 
Cataluña contra el Acuerdo de 26 de enero de 2017 del Ple del Ajuntament 
de la Roca del Vallès por virtud del que, en esencia, se aprobó 
definitivamente la “Ordenança municipal reguladora de la ubicació dels 
clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al 
terme municipal de la Roca del Vallès” del tenor explicitado con 
anterioridad, y estimando la demanda articulada estimamos la nulidad de 
pleno derecho de la referida ordenanza.”

Tanmateix, s’ordena que, una vegada ferma la sentència i als efectes establerts a 
l’article 107.2 de la nostra Llei Jurisdiccional, s’ha de publicar per part de 
l’administració municipal la part dispositiva de la present sentència al Diari oficial 
on es va publicar l’aprovació definitiva de l’ordenança d’autos. S’ha de cursar el 
corresponent ofici a l’administració municipal, per a que en el termini d’un mes des 
de la recepció del mateix es faci constar en els presents autos la publicació 
ordenada.

5.- En data 30 d’octubre de 2019, es va dictar Decret d’Alcaldia número 2019/1445, 
quina part dispositiva és la següent:

“Primer.- Tenir per rebuda la fermesa de la sentència número 590 de data 25 de 
juny de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el marc del 
Recurs Contenciós Administratiu número 243/17, així com tenir per rebut 
l’expedient administratiu.
Segon.- Incoar l’execució de derogació de l’Ordenança municipal reguladora de la 
ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat al terme municipal de la Roca del Vallès
Tercer. Comunicar aquesta resolució Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
Als anteriors antecedents s'apliquen els següents

II. FONAMENTS JURÍDICS:

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 4128498be877457b9d13f35f489c6002001 Data document: 29/05/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 24/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/07/2020 ALCALDE

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


  Ajuntament de la Roca del Vallès 
   Carrer de Catalunya, 24
   08430 La Roca del Vallès
   Tel: 93 842 20 16
   ajuntament@laroca.cat
   http://www.laroca.cat

a) L’article 118 de la CE estableix l’obligació de complir les sentències i altres 
resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que 
aquests requereixin, termes en què també s’expressa l'article 103 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 
(LJCA).

b) L'art. 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa (LJCA),  disposa que la potestat de fer executar les 
sentències i la resta de resolucions judicials correspon exclusivament als jutjats i 
tribunals d'aquest ordre jurisdiccional, i el seu exercici competeix a qui hagi  
conegut de l'assumpte en primera o única instància. Les parts estan obligades a 
complir les sentències en la forma i termes que en aquestes es consignen. Totes 
les persones i entitats públiques i privades estan obligades a prestar la 
col·laboració requerida pels jutges i tribunals Contenciosos Administratius per a la 
deguda i completa execució d'allò que s'ha resolt.
c) Per la seva banda, l'art. 104 de la LJCA afegeix que, després que sigui ferm una 
sentència, el secretari judicial ho comunicarà en el termini de deu dies a l'òrgan 
que hagués realitzat l'activitat objecte del recurs, a fi que, una vegada pronunciada 
recepció de la comunicació en idèntic termini des de la recepció, la porti a pur i 
degut efecte i practiqui el que exigeixi el compliment de les declaracions 
contingudes en el fallo, i en el mateix termini indiqui l'òrgan responsable del 
compliment d'aquell. 
d) L'òrgan competent per a l'adopció de les mesures necessàries amb vista a 
l'execució del fallo de la sentència, és el Ple Municipal, d'acord amb el que disposa 
l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local.
e) L’article 107.2 de la LJCA estableix que si la sentència anul·lés totalment o 
parcialment una disposició general o un acte administratiu que afecti una pluralitat 
indeterminada de persones, el secretari de l'òrgan judicial ha d'ordenar la 
publicació en diari oficial en el termini de deu dies a comptar de la fermesa de la 
sentència.

En vista dels antecedents i fonaments jurídics exposats, i altres d'aplicació general 
i pertinent i del dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple 
els acords següents: 

PRIMER. DECLARAR, en virtut de la Sentència Nº 590 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, , en relació al recurs contenciós administratiu 243/2017, de 
25 de juny de 2019, LA DEROGACIÓ de l'Ordenança municipal reguladora de la 
ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva 
activitat al terme municipal de la Roca del Vallès, aprovada definitivament pel Ple 
de l'Ajuntament de data  26 de gener de 2017, i publicada  en el BOP de Barcelona 
del dia 13.02.2017.
SEGON. COMUNICAR el present acord al Servei Municipal d'Intervenció.

TERCER.- FER PÚBLIC aquest acord, mitjançant edicte que s'inserirà al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Edictes Municipal, fent saber que 
s'ha adoptat en compliment de sentència judicial ferma del Tribunal Superior de 
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Justícia de Catalunya, als efectes previstos en l'article 107.2 de la Llei 
Jurisdiccional, així com en compliment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, respecte de la derogació de l'Ordenança 
esmentada.

QUART.- NOTIFICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que coneixen dels recursos interposats contra l'Ordenança que es 
deroga   als efectes escaients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al primer punt de dictàmens, propostes i mocions resolutòries, la 
primera que és a la declaració de la derogació de l’ordenança municipal reguladora de 
la ubicació dels clubs socials de cànnabis. No sé qui, si voleu la comento jo. 

Aquesta és una ordenança que es va fer aquí en el municipi on hi havia una limitació 
de que hi haguessin clubs de cànnabis a una distància mínima de qualsevol 
equipament municipal i això van ser unes mocions que es van presentar a molts 
municipis per tal d’impedir la col·locació d’aquests locals a diferents indrets i va haver 
unes sentències que  impedien que aquesta prohibició afectés a totes les entitats. 
Llavors, com que nosaltres teníem una ordenança que regulava en aquest fet, era 
il·legal, i per tant nosaltres ens veiem en l’obligació de derogar-la i si s’escau que hi 
hagi d’haver una ordenança reguladora o si ens agafem a les ordenances reguladores 
supramunicipals o d’altres entitats i ho creiem així, ho tractarem mitjançant aquesta 
regulació, i si no hauríem de fer una ordenança per a la Roca del Vallès, però tindríem 
aquesta prohibició de prohibir segons la limitació. Sí que és cert que en algunes 
distàncies sí que es podria posar, i si no ho recordo malament, ara ho vaig llegir fa 
temps, eh? De distàncies d’escoles o d’algun equipament municipal concret, però no 
de tots els equipaments com es va fer en aquell moment, que va produir que... doncs 
això, que la de nostra i la de molts municipis es portessin al contenciós. No sé si algú 
té algun comentari. El Carlos m’està enviant moltes peticions d’entrada, no es 
connecta. No ho sé, li estic donant connexió a totes les que ha enviat.

Sra. Raymí.- I cap va. Diu que ha canviat d’habitació. Que ho intentarà.

Sr. Alcalde.- Ara sembla que en una s’està connectant. Carlos!

Sra. Guarinos.- No, està connectant a l’àudio, ara.

Sr. Marín.- Em sentiu ara?

Sra. Raymí.- Ara sí.

Sr. Marín.- Ara, per fi! Disculpeu eh? És que tinc una [...] aquí de cobertura.

Sr. Alcalde.- Ara t’escoltem. No et veiem encara, però de moment com a mínim sí que 
et podem escoltar.

Sr. Marín.- Perfecte.
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Sr. Alcalde.- Benvingut i gràcies. No sé si algú té alguna intervenció a fer sobre... No? 
Doncs passaríem a aprovació si s’escau la derogació de l’ordenança.

Votacions:

Aprovat per unanimitat

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.2-Aprovació de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 21 de maig  de 2020, amb el contingut següent:

Atès que per acord del Ple municipal en sessió de data 17 de març de 2011, es 
va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana, sotmès a informació 
pública mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data 4 d’abril de 2011 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 
7 d’abril de 2011. 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana es va exposar al públic per 
període de trenta dies, a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent 
al BOPB, al DOGC, en el diari El Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en 
el web municipal. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària de 
data 29 de setembre de 2011, va aprovar definitivament el Reglament de 
Participació Ciutadana de la Roca del Vallès. El text íntegre del mateix es va 
inserir a l’anunci al BOPB de data 24 d’octubre de 2011, als efectes d’allò que 
estableix l’article 70.2 en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 

Atès que la redacció d’aquest reglament es va portar a terme tal i com segueix:

El mes de gener de 2011 es va portar a terme un procés participatiu al municipi 
de la Roca del Vallès per elaborar el Reglament de Participació Ciutadana. La 
finalitat va ser formalitzar la forma de prendre decisions basada en la 
participació per tal d'obrir canals d'incidència directa sobre la política local més 
enllà de les eleccions. 

El mapa de la participació ciutadana el configuren els Serveis i Oficines 
d'Atenció Ciutadana, els espais de discussió i negociació, l'oferta pública de 
programes i recursos per al foment i desenvolupament el teixit associatiu, els 
mecanismes de participació i finalment els processos participatius. 
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El procés d'elaboració que es va seguir es va dividir en 4 sessions:
1..- Treball tècnic de l'Ajuntament.
2.- Sessions de treball de la Comissió de Participació Ciutadana.
3.- Presentació de l'esborrany a les entitats i associacions del municipi. 
4.- Elaboració de l'esborrany definitiu per presentar al Ple Municipal. 

Atès que en l'actualitat, aquest Reglament requereix una modificació, tant per 
actualitzar el seu articulat com per desenvolupar canals de participació que 
només es van enunciar. En aquest sentit, resta constata que l'actual Reglament 
de Participació Ciutadana de la Roca del Vallès ha quedat obsolet en alguns 
aspectes: canvis legislatius que no es recullen, reglamentació de 
transparència... Cal revisar/ampliar els canals de participació que recull el 
reglament i actualitzar alguns articles. En la redacció inicial es va desenvolupar 
detalladament el procés del Consell de Poble, deixant la resta de forma bàsica. 

Atès que per aquests motius és del tot necessària una modificació del 
Reglament de Participació Ciutadana que sigui el màxim participatiu possible 
amb el màxim consens i la participació de la ciutadania i el teixit associatiu.

Atès que les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en 
l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal i 
com reconeixen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i 220 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances i reglaments 
municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1985, de 13 de juny, l’adopció 
d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de la citada 
ordenança/reglament i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de 
redactar el text de l’avantprojecte de la norma. 

Atès que per donar compliment al citat text legal es va crear una Comissió 
d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de Reglament de Participació 
Ciutadana de la Roca del Vallès mitjançant Resolució d’Alcaldia número 
2018/1415 de data 21 de desembre de 2018. 

Atès que en data 26 de maig de 2019, es van celebrar eleccions locals i el 15 
de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament. Per aquest motiu es va 
haver de rectificar els membres designats a la Comissió d’Estudi per a la 
redacció de l’avantprojecte de Reglament de Participació Ciutadana de la Roca 
del Vallès, acordats mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 21 de desembre de 
2018.  

Atès que aquesta Comissió es va reunir en data 25 de febrer de 2020 i va 
acordar tramitar el Text normatiu per a la seva aprovació inicial pel Ple 
municipal del mes de març, tal i com recull l’acta emesa per la secretària de la 
Comissió i el seu President. 

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 4128498be877457b9d13f35f489c6002001 Data document: 29/05/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 24/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/07/2020 ALCALDE

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


  Ajuntament de la Roca del Vallès 
   Carrer de Catalunya, 24
   08430 La Roca del Vallès
   Tel: 93 842 20 16
   ajuntament@laroca.cat
   http://www.laroca.cat

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals es 
troba regulat, bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per 
l’article 162 de la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests 
preceptes, una vegada format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, el 
Reglament ha de ser aprovat inicialment pel Ple, sotmès a informació pública i 
a audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la 
data de publicació de l’Anunci al BOPB i des de l’endemà de la data de 
recepció de la notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que 
s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions.

Atès que un aspecte de la tramitació del procediment que és objecte de força 
controvèrsia és el de l’abast de l’audiència als interessats, audiència que 
preveu la mateixa Constitució Espanyola a l’article 105 quan estableix que la 
llei regularà l’audiència dels ciutadans, directament o a través de les 
organitzacions o associacions reconegudes per la llei en el procediment 
d’elaboració de les disposicions administratives que els afectin.

Atès que el Text normatiu s’ha elaborat en base als resultats dels debats i les 
propostes recollides en un procés participatiu que s’ha desenvolupat entre els 
mesos de desembre de 2018 i novembre de 2019. Un procés que ha comptat 
amb la participació d’entitats i associacions, ciutadania no organitzada, tècnics 
municipals i equip de govern i oposició. La sessió devolutiva, a tots els 
participants i la ciutadania en general, d’aquest procés es va portar a terme el 
dilluns 24 de febrer de 2020. En aquesta sessió es va presentar el document 
amb totes les aportacions recollides i també es van exposar les novetats 
respecte de l’anterior Reglament.  

Atès que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les 
Corporacions Locals en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local; en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS; en l’article 60.1 del 
ROAS s’estableix que la modificació de les ordenances s’efectua de conformitat 
amb el que disposa l’article 162.2 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, avui article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

Atès que l’article 49 de la LBRL regula el procediment d’aprovació de les 
Ordenances locals, atorgant al Ple facultat per a la seva aprovació inicial i 
establint-se un període d’informació pública i audiència als interessats per un 
termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, i 
en el mateix sentit es pronuncia l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i el 63 del ROAS

Vist l’informe Tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació 
de data 28 de febrer de 2020.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció 
dels acords següents: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació total del Reglament de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de del 
Reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions oficials esmentades.

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
el Reglament que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament i el text del Reglament es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial 
de la Província.

QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució dels presents acords.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia és l’aprovació, si s’escau, de la 
modificació del reglament de participació ciutadana. Té la paraula la regidora Yolanda 
Guarinos.

Sra. Guarinos.- Gràcies, Alcalde. El reglament que portem al plenari és el reglament 
que es va començar a treballar a l’anterior mandat. Va quedar aturat durant l’època de 
les eleccions i és un reglament de participació ciutadana on es regula i normalitza el 
compromís de l’ajuntament davant de tots ciutadans i les ciutadanes per fomentar la 
participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals d’acord 
amb l’ordenament jurídic. Hem fet tots els processos de devolutiva. L’últim procés de 
devolutiva amb tota la ciutadania i el teixit associatiu es va fer el 24 de febrer i es van 
fer totes les correccions i es van afegir en el reglament, i un cop ara ja està tot posat i 
amb totes les ordres de les lleis i tot elaborat el portem al plenari per al seu procés 
d’aprovació. Tothom teniu una còpia, crec, d’aquest reglament i en principi ara el que 
toca és poder-lo aprovar i posar-lo en funcionament.

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari?

Sr. Martín.- Sí. Yo que no asistí a la comisión informativa le tengo que decir un par de 
cosas. Una: yo no tengo copia del reglamento. No la he tenido nunca. Tengo el 
documento que se nos extendió en la última reunión. Última. Y yo creo que era la 
primera o segunda a la que yo iba. Y no tengo constancia de haber tenido ningún 
documento más sobre la modificación del reglamento de participación ciudadana. Uno. 
Dos: veo muy bien que se hicieran reuniones con todas las entidades, evidentemente. 
Veo muy bien que se modificara todo lo que había que modificar en función de las 
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aportaciones de las entidades, pero no entiendo por qué luego no se hizo otra ronda 
con los partidos políticos que tuviéramos al menos conocimiento previo de las 
aportaciones de nuestras asociaciones y demás. Probablemente se habló en la 
comisión informativa a la que yo no asistí, pero simplemente mostrar un poco la queja 
de que no se nos ha pedido una segunda opinión sobre cómo ha quedado este 
reglamento de participación ciudadana. Simplemente es eso, gracias.

Sr. Alcalde.- Algun altre comentari per part d’algú abans de la resposta? Cap 
comentari més? Doncs...

Sr. García.- Albert, se’t sent molt malament.

Sr. Alcalde.- Ah, perdó, perdó!

Sr. Garcia.- A veure, incidint en la línia del que ha dit el company Dani, no sabem 
realment quin és el reglament que aprovarem avui, perquè no tenim còpia, no se’ns ha 
adjuntat una còpia del reglament amb la convocatòria del ple, tampoc es va adjuntar 
amb la convocatòria de la comissió informativa, és cert que es va tancar l’última ronda 
el mes de febrer, però ja que hi ha constituïda una comissió de participació ciutadana 
hagués estat bé que abans de passar-lo per un ple fer una reunió d’aquesta comissió 
de participació ciutadana d’aquest document. De la mateixa manera que després hi 
haurà... passarà un altre reglament que si se’ns adjuntava els reglaments, dos 
reglaments que passaran més tard, sí que s’adjuntaven amb la documentació del ple, 
en aquest cas, no tenim cap mena de paper excepte l’esborrany que vam estar 
treballant en el seu moment. Crec que hauria estat bé tornar a convocar aquesta 
comissió per donar una darrera ullada abans de portar-ho al ple. Jo faria una consulta, 
li faria una consulta al secretari, que ara veig que no hi és, i és si tenint en compte 
aquesta situació de que com a mínim els regidors de l’oposició no han vist el document 
final, si es pot passar a aprovació. Sr. Secretari, m’ha sentit?

Sr. Secretari.- No, és que estic sentint molt malament, per això ara he posat la fibra. 

Sr. Garcia.- No, el que deia és que, a veure, els regidors com a mínim de dos grups 
de l’oposició no hem vist la darrera versió del r[...] si en aquestes condicions això es 
pot realment passar a votació, perquè clar, nosaltres no hem vist ni se’ns ha adjuntat la 
documentació del ple, llavors ens deixa en una situació molt complicada, perquè en 
realitat no coneixem el text d’aquest reglament excepte l’esborrany que vam estar 
treballant en el seu moment.

Sra. Guarinos.- Hola?

Sr. Secretari.- Sí?

Sr. Garcia.- Sí?

Sra. Guarinos.- Ah, bé, abans que el secretari. Comentar-vos al Dani i a tu, Paco, tal 
com jo et vaig dir a la reunió de la comissió informativa, a mi em consta que el dia 19 
de febrer se us va enviar la convocatòria a l’última ronda de devolutiva del reglament 
de participació adjuntant-vos el document del reglament. Convocatòria a què cap 
company dels grups de l’oposició vau assistir i a mi em consta que des d’Alcaldia es va 
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enviar el dia 19 de febrer un correu en què s’adjuntava l’esborrany del reglament de 
participació ciutadana, juntament amb la convocatòria a la devolutiva que es feia el 24 
de febrer al teixit associatiu i a tots els grups polítics de l’oposició. Si no és així i no 
l’heu rebut, jo t’ho vaig comentar l’altre dia també a la reunió de... jo vaig tornar a 
preguntar i em van confirmar que s’havia enviat i s’havia adjuntat aquest reglament, 
l’esborrany del reglament, el dia 19 de febrer.

Sr. Garcia.- A veure, a mi em sembla molt bé, a veure, jo he revisat els meus correus, 
jo no he trobat aquesta documentació. Però hi ha una cosa bastant clara. Hem 
convocat un ple, hi ha un punt en l’ordre del dia i se’ns ha de[...] que nosaltres en el 
seu moment al mes de febrer rebéssim o no rebéssim la penúltima versió, no té cap 
mena d’importància. El que hauríem de tenir és aquest reglament a dia d’avui o millor 
dit el dia de la convocatòria del ple, que va ser dilluns, per poder mirar-lo. A veure, 
estem passant a aprovació una cosa que una miqueta menys de la meitat del plenari 
no ha vist. Llavors, em sembla com a mínim estrany. No diré irregular perquè no vull 
entrar en un tema legal que no domino, però com a mínim és estrany, és a dir... si això 
hagués estat a la documentació, de la mateixa manera que els punts que entraran 
d’urgència en els que hi van dos reglaments estan adjunts a la documentació que 
se’ns ha enviat, ara no tindríem aquesta conversa.

Sr. Alcalde.- Entès. Sr. Secretari, com que no s’ha adjuntat la documentació pertinent 
amb la convocatòria de la comissió informativa ni del ple, es pot passar a votació?

Sr. Secretari.- A veure, al que obliga la llei és que des del moment de la convocatòria, 
tots els expedients i la documentació estiguin a disposició de tots els regidors del 
plenari. A això és al que obliga la llei, que tothom pugui accedir a aquesta 
documentació. Per altra banda, si s’estima que cal que els membres del plenari tinguin 
més temps per mirar-s’ho i tot això, el que s’hauria de fer i hauríem de votar és si es 
deixa sobre la mesa per a la propera sessió plenària, però la llei en si mateix amb el 
ROF el que obliga és que aquest arxiu estigui a disposició, per això es fa la pujada del 
Pydio i totes aquestes coses. Una altra cosa que també es pot fer doncs és a part del 
Pydio, ja enviat amb la documentació per correu electrònic, perquè si no sempre hi ha 
dificultats d’accedir al vídeo. Aquesta és la norma, no? El que determina el ROF.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Amb aquesta informació que ens ha comentat el Sr. Secretari jo 
proposo deixar-ho sobre la taula, passar-ho de la manera que creguem oportuna, de 
tota manera també quedant clar que si la documentació es podia haver consultat, si 
aquesta consulta s’hagués volgut fer anteriorment, això ho podríem haver solucionat, 
però de la mateixa manera, i com no pot ser d’una altra, jo proposaria votar deixar-ho 
sobre la taula i que quan s’hagi de convocar algun altre ple o un ple extraordinari, que 
segur que per les necessitats que tenim darrerament haurem de fer, si us sembla bé, 
llavors passar-lo a aprovació. També dir que nosaltres evidentment buscarem aquesta 
informació i aquesta documentació que teòricament ja s’havia enviat també fa temps 
perquè si és així doncs demanar disculpes públicament i si s’ha enviat doncs també 
poder-ho posar sobre la taula que com a mínim s’havia enviat aquesta documentació i 
se’ls havia convidat a venir a les sessions a tots els regidors i regidores de govern i de 
no govern a les sessions que es van fer amb la ciutadania i amb el teixit associatiu. Sí, 
Dani?
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Sr. Martín.- A ver, yo, que yo haya perdido ese documento en la maraña de correos, 
mira, lo puedo aceptar. Que Paco lo haya perdido, no me lo creo. Dos: a ver, aunque 
nosotros hubiéramos recibido la información, según Yolanda, la hubiéramos recibido el 
día 19, con lo cual era una información que estaba todavía sujeta a las modificaciones 
del día 24. Creo. Y además, yo sí que no he sido capaz de encontrar el reglamento 
actualmente, en los últimos14 días. Por lo tanto, a ver, aunque no hubiéramos querido 
ir a la reunión, aunque hubiéramos recibido la información, supongo que esa 
información, supongo, no lo sé, se modificó posteriormente en las reuniones del 24. 
Por lo tanto, yo creo, a ver, que es de cajón, ¿no?, que al menos tengamos esa última 
versión o que podamos acceder a esa última versión. Se nos hubiera o no se nos 
hubiera enviado. Ya te digo, de mí dudo, de Paco no.

Sr. Alcalde.- Sí, Carles Fernández? Carles, no t’estem escoltant. Tens el mic…

Sr. Fernández.- Ara?

Sr. Alcalde.- Ara.

Sr. Fernández.- Ara? D’acord. Dir que jo he trobat ara, mentre estàveu parlant, he 
estat buscant al meu correu electrònic i he trobat aquesta convocatòria. Per tant la vaig 
rebre jo, no la va rebre el Paco. Per això no l’ha trobat el Paco, perquè la vaig rebre jo. 
He estat buscant i l’he trobat. Per tant, igual que diem una cosa, diem l’altra. Però el 
que sí que això és un document de treball, no és el que aprovarem avui. I és en aquest 
sentit, la diferència. També vull agrair a l’alcalde que deixi sobre la taula això perquè 
ho pugui mirar, eh? Una cosa no treu l’altra. I en tot cas sí que plantejar que des que 
vam posar en marxa el sistema del Pydio no ha acabat de funcionar bé. Hem de 
reconèixer que va ser un intent de millora però no ha estat reeixit. Per tant, potser 
hauríem de pensar si el programa de gestió Absis és a dir, en el consell, el programa 
de gestió permet tenir una carpeta de conseller on hi ha tota la documentació i els 
expedients que pots consultar en línia sense problemes. No sé si l’Absis ja ho permet 
o no, sé que abans no ho permetia [...] podem trobar algun altre sistema que permeti 
de forma més segura que el Pydio perquè el Pydio es va posar en marxa perquè va 
ser una proposta meva i la realitat és que ha estat un fracàs. Per tant, en aquest sentit, 
doncs bé, [...] una mica fons la qüestió. Però també volia deixar palès que sí, que el 
del dia 19 l’havia rebut jo. Ara ho he mirat, ja no ho recordava del dia 19, suposo que 
no vaig anar aquell dia perquè per qüestions personals i laborals doncs no va ser 
possible. Però en tot cas reconèixer les dues coses. Una: que sí que havíem rebut 
aquesta informació; dues: agrair a l’alcalde això; i tres: intentar veure si entre tots 
podem trobar un sistema millor que el que vam posar en marxa en el seu moment per 
sortir-nos en aquest tema, i que això funcioni de forma més fluida i ens evitem aquests 
entrebancs.

Sr. Alcalde.- Doncs no sé si això cal votar-ho, Sr. Secretari, o simplement... sí, cal 
votar-ho? Doncs passaríem a votar deixar-ho sobre la taula? Sr. Secretari? 

Sr. Secretari.- Sí, sí.

Sr. Alcalde.- Sí, votem el...? Doncs passem a votació deixar-ho sobre la taula. 
Yolanda.
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Doncs ho deixem a sobre la taula, aprovat per unanimitat.

Votacions:

Els grups municipals acorden, per unanimitat, deixar sobre la taula fins a la sessió 
plenària següent la precedent proposta 

B.3-Aprovació de la derogació del Reglament del Consell de Poble de la Torreta

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 21 de maig  de 2020, amb el contingut següent:

Atès que per acord del Ple municipal en sessió de data 28 de setembre de 
2011, es va aprovar, definitivament, el Reglament del Consell de Poble de la 
Torreta, sotmès a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d’abril de 2011 i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5853m de data 6 d’abril de 
2011 i al Diari El Punt de data 1 d’abril de 2011, a la pàgina web municipal i al 
taulell d’edictes municipal en data 29 d’abril de 2011. Tanmateix es va donar 
audiència als interessats i a aquells veïns o associacions que van participar en 
la redacció del Reglament. 

Atès que en data 27 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la 
modificació del punt 7 c) del reglament de Règim Intern del Consell de Poble de 
la Torreta.  

Ates que la redacció d’aquest reglament es va portar a terme tal i com segueix:
“El mes de gener de 2011 es va portar a terme un procés participatiu al 
municipi de la Roca del Vallès per elaborar el Reglament del Consell de Poble 
de la Torreta. La finalitat va ser formalitzar la forma de prendre decisions 
basada en la participació per tal d'obrir canals d'incidència directa sobre la 
política local més enllà de les eleccions. “

Atès que la primera sessió del Consell de Poble de la Torreta va tenir lloc el 24 
d’abril de 2014 i la darrera sessió va tenir lloc el 24 d’octubre de 2018. 

Atès que en data 27 de març de 2019, mitjançant instància amb RGEN 2961, 
l’associació de Veïns de la Torreta, en representació de tots els membres 
representants del teixit associatiu i de la ciutadania no organitzada, van 
comunicar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès la seva voluntat immediata de 
renúncia voluntària a formar part d’aquest Consell. Aquesta instància es va 
contestar en data 5 de juliol de 2019 amb RGSN 3218. 

Atès que entre els mesos de desembre de 2018 i novembre de 2019 es va 
iniciar un procés participatiu amb la finalitat de modificar l’actual reglament de 
Participació Ciutadana que incloïa el Consell de Poble de la Torreta. Aquest 
procés ha comptat amb la participació d’entitats i associacions, ciutadania no 
organitzada, tècnics municipals i equip de govern i oposició. La sessió 
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devolutiva, a tots els participants i la ciutadania en general, d’aquest procés es 
va portar a terme el dilluns 24 de febrer de 2020. En aquesta sessió es va 
presentar el document amb totes les aportacions recollides i també es van 
exposar les novetats respecte de l’anterior Reglament.  

Atès que aquest esborrany de Reglament de Participació Ciutadana inclou al 
Títol IV els òrgans i espais municipals de participació i concretament al Capítol 
VI es detallen els Consells Municipals de Participació Territorial.

Atès que l’esborrany de Reglament de Participació Ciutadana inclou a la 
Disposició Transitòria, de forma literal que “el reglament del Consell de Poble 
de la Torreta serà vigent fins a la seva adequació al present Reglament”

Vist l’informe Tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació 
de data 5 de març de 2020.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la derogació total del Reglament del Consell de 
Poble de la Torreta, aprovat per acord del  Ple municipal en sessió de data 28 
de setembre de 2011.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient pel termini de 
trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments. L’acord d’aprovació inicial es publicarà al Butlletí Oficial de la 
província (BOP), a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
el Reglament que es deroga inicialment, es considerarà derogat definitivament. 
L’acord d’aprovació definitiva, amb el text íntegre, es publicarà al Butlletí Oficial 
de la província (BOP), a la web municipal i al tauler d’edictes de l’Ajuntament

QUART.-  Remetre a l’Administració de l’Estat i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze 
dies des de la derogació, còpia de l'Acord definitiu de derogació, o si escau, la 
certificació que acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial, així com 
còpia íntegra autenticada d'aquests.

CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució dels presents acords.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt seria l’aprovació de la derogació del reglament del 
Consell de Poble de la Torreta. He fet èmfasi en això perquè és l’aprovació de la 
derogació del reglament, eh? Del Consell de Poble de la Torreta. Perfecte, doncs, 
Yolanda, si ens ho vols explicar, si us plau.
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Sra. Guarinos.- Sí, el que jo ara davant d’haver deixat a sobre de la taula la votació 
del reglament de participació, la derogació del Consell de Poble de la Torreta anava 
vinculat a l’aprovació del reglament de participació; no sé si també caldria deixar-ho 
sobre de la taula perquè veiéssiu com contempla el reglament de participació 
ciutadana els consells sectorials del poble. No ho sé. Això, Sr. Secretari?

Sr. Secretari.- Aquí ja és una decisió dels regidors. De si s’entén si té sentit o no té 
sentit doncs actuar si s’entén que està vinculat o no està vinculat. Des del punt de vista 
estrictament jurídic, el tema de deixar-ho sobre la mesa seria per a un estudi més 
profund o per manca d’informació o bé perquè s’entén doncs que està lligat a un altre 
seria una altra de les possibilitats, però això ja li correspon als regidors i regidores del 
ple decidir...

Sra. Guarinos.- Clar, jo ho comento perquè està vinculat en el reglament de 
participació ciutadana. Si el voleu mirar bé abans de passar al següent ple la seva 
aprovació, no ho sé. Potser també caldria deixar-lo a sobre de la taula.

Sr. Alcalde.- De fet, això és la derogació del consell, perquè dintre del reglament que 
havíem proposat aprovar sortia que els reglaments específics, diguem-ne, pels 
consells, entraven dintre. Per tant, entenem que seria de tota lògica també deixar-ho 
sobre la taula perquè si no tindríem el Consell de Poble de la Torreta sense un 
reglament, ni que fos durant uns dies, i no hi hauria una base que el sustenti. Si us 
sembla bé, llavors, no sé què creieu, però creiem millor deixar-ho sobre la taula i en el 
proper plenari que puguem aprovar, si escau, el reglament de participació ciutadana i, 
tot seguit, la derogació del Consell de Poble de la Torreta.

Sr. García- Sí. D’acord.

Sr. Fernández.- D’acord. Una qüestió, Albert, se sent molt tallat quan parles.

Sra. Guarinos- Sí, quan parla l’Albert s’escolta molt malament.

Sr. Fernández.- En tot cas... més que res perquè ho sàpigues, perquè a vegades 
costa.

Sr. Alcalde.- Doncs us dic, estic precisament aquí, connectat al cable, perquè, com 
que s’ha de fer el Zoom des d’aquest ordinador, estar gravant i estar intentant fer-ho 
per, bé, ara estan fent-ho per Facebook, estem tenint problemes, no ho sé, i estic, ja 
us dic, al cable de l’ajuntament, precisament per no tenir problemes de connexió, però 
entenc pel que dieu que sí que els estic tenint.

Sr. Fernández.- Potser és que aquest ordinador va molt saturat i provoca això.

Sr. Alcalde.- Sí que és un ordinador nou i no li he carregat gaires coses precisament 
per...

Sr. Fernández.- No, però ets l’administrador de Zoom, ets el que està enviant per 
Facebook Live...
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Sr. Alcalde.- Ah, sí, no, no.

Sr. Fernández.- Clar, és a dir... En aquest sentit, està fent molta multitarea i això 
potser li provoca aquest problema.

Sr. Alcalde.- Bé, jo segueixo mirant de millorar... M’intentaré connectar per una altra 
banda, a veure si soc capaç de millorar això i ho fem. De totes maneres, també em 
posaré els auriculars, a veure si així se m’escolta millor. No sé si així guanyem alguna 
cosa o em sentiu millor o igual de malament.

Sr. Fernández- Millor, millor.

Sr. Alcalde.- Millor? Perfecte. Gràcies per avisar. Hauríem de passar a votació també 
si deixem a sobre el reglament que entenem que sí que l’hem de deixar sobre la taula.

Jo no sé si ha sigut dir-ho vosaltres, però jo ara mateix us sentia fatal a tots. Sí, una 
barbaritat, eh? Vull dir que no sé... sincerament, no sé què està passant, no sé... no sé 
dir-vos-ho, la veritat. Estic connectat, ja us dic, a la xarxa, i...

Sra. Pujol- Però l’Albert tampoc el... Albert, tu tampoc... Jo no et sento bé, ara, eh? 
Vosaltres el sentiu bé?

Sr. Fernández.- No, no. Hi ha una qüestió, és a dir, normalment, l’ordinador 
administrador, en els llocs que funciona bé i així, és un ordinador que no té res a veure 
amb els que estan operant. Per evitar això, carregar massa l’ordinador. Però és igual, 
tirem endavant.

Sr. Alcalde.- D’acord.

Votacions:

Els grups municipals acorden, per unanimitat, deixar sobre la taula fins a la sessió 
plenària següent la precedent proposta 

PROPOSTES I MOCIONS D’URGÈNCIA 

Sr. Alcalde.- Bé, arribem al punt C, de control de gestió municipal. Seria dació a 
compte de...

Sr. Fernández.- Perdó, perdó. Una pregunta, abans de la dació de comptes, no 
anirien els temes d’urgència?

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí, i tant, i tant, i tant, perdó. Perdoneu, sí. D’acord. Com a temes 
d’urgència, us havíem comentat que hi hauria, Sr. Secretari, hi havia el reglament de 
les Tasers i de les càmeres o dels dispositius de transmissió elèctrica, eh? I el 
reglament de gravació. Després, també, la renúncia de dos partits al cobrament de 
l’aportació als grups municipals i també el conveni amb el Departament de Salut de la 
Generalitat, correcte?
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Sr. Secretari- Jo tinc aquí l’esmena i declaració de no vigència al conveni d’encàrrec 
de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública, competència municipal amb 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Alcalde.- Perfecte. Marta, ens expliques tu aquest primer?

Sr. Martín.- A ver, un momento, Albert. Yolanda ha mandado una propuesta de 
moción sobre el tema de Nissan.

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí. Després tenim dues mocions, una moció, perdó, i que també 
n’haurem de parlar. Però ara em referia a aquests temes i després les mocions, si us 
sembla bé. Hem enviat una moció a correcuita que hem rebut nosaltres que 
sincerament l’hem enviat sense ni omplir ni res, perquè és la que s’havia rebut, 
diguem-ne, a correcuita i que crèiem com a mínim bo de fer debat i si la volíem 
esmenar o en volíem fer una aquí conjuntament. Sí? D’acord. Fem aquest ordre? 
Faríem benestar, Marta, l’expliques tu? Hauríem de votar també la urgència...

Sra. Pujol.- Hem de votar la urgència, primer, no?

Sr. Alcalde.- No. Primer fem l’explicació i després votem la urgència.

Sra. Pujol.- Ah, d’acord, perdó.

Sr. Alcalde.- Fem sempre així i llavors fem urgència i aprovació, si s’escau.

Sra. Pujol.- D’acord, un momentet, que tinc aquí el... Si em permeteu... Bé, tal com diu 
el... Em sentiu bé?

Esmena i declaració de no vigència del Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims 
de Salut Publica de competència municipal amb el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya

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

Atès que En data 25 de gener de 2018, el Ple de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès va aprovar, a proposta de la Secretaria de salut Publica –Agència de 
Salut Pública de Catalunya- (en endavant l’ASPCAT), el conveni d’encàrrec de 
gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència 
municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
que s’ajustava al Conveni Marc signat entre l’ASPCAT, ACM i la FMC, per 
regular la prestació de serveis de salut publica i els seus mecanismes de 
seguiment, segons l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut 
pública. L’acord es va notificar en data 8 de febrer de 2018.

Atès que la vigència del mateix s’estenia des de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2021 i per mutu acord de les parts, el conveni es podia renovar 
abans de la seva data de venciment per un període de quatre anys més, 
sempre de manera expressa.

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 4128498be877457b9d13f35f489c6002001 Data document: 29/05/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 24/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/07/2020 ALCALDE

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


  Ajuntament de la Roca del Vallès 
   Carrer de Catalunya, 24
   08430 La Roca del Vallès
   Tel: 93 842 20 16
   ajuntament@laroca.cat
   http://www.laroca.cat

Atès que per a la seva efectivitat calia la signatura per ambdues parts, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès  instà al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya que la fes efectiva, mitjançant email en data 7 de 
maig de 2018, que fou contestat pel mateix Departament de Salut en data 11 
de maig de 2018, fent-nos constar que aquests convenis es veien afectats per 
l’actual panorama polític i que es volia tornar a valorar la vigència dels mateixos 
i que per ordre de la Secretaria de Salut Pública es trobaven aturats als serveis 
jurídics de la Sub-direcció Regional a Barcelona, Secretaria de Salut Pública 
del Departament de Salut.

Atès que en data 21 de juny de 2018 i mitjançant resolució d’alcaldia numero 
590/2018 es reitera en el requeriment de signatura de l’esmentat conveni, atès 
que no s’havia rebut cap document oficial de desestiment de signatura del 
mateix.

Atès que en data 31 d’agost de 2018 es rep email de la cap del Servei 
d’Administració i suport Territorial de que la vigència del conveni seria fins el 31 
de desembre de 2019, enlloc del 31 de desembre de 2021, no rebent-se 
tampoc cap document formal de la modificacio d’aquesta vigència.  

Atès que la Generalitat va signar el conveni mitjançant la plataforma Viafirma 
amb una modificació en la durada del mateix, sense avís formal de modificació 
del conveni notificat per l’Ajuntament.  En el conveni modificat, la vigència del 
mateix era fins el 31 de desembre de 2019.   

Atès que fa poques setmanes s’ha comprovat la diferència de terminis en la 
vigència del conveni, en el sentit que l’Acord de Ple de l’Ajuntament aprovà el 
conveni amb una vigència fins el 31 de desembre de 2021, i el conveni 
efectivament signat per ambdues administracions, amb una vigència fins el 31 
de desembre de 2019.

Vist l’informe de la Cap d’Area de Serveis i Atenció a les Persones de data 27 
d’abril de 2020

És per tot això que, es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels 
següents acords:

PRIMER.- Donar per assabentat al ple de l’Ajuntament d’aquest fet.

SEGON.- Elevar escrit de queixa al Departament de Salut de la Generalitat per 
la modificació unilateral i sense comunicació oficial de la vigència del conveni 
aprovat per l’Ajuntament de la Roca.

TERCER.- Donar per extingit el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de 
serveis mínims de Salut Publica de competència municipal amb el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya aprovat per ple el 25 de gener de 2018.

QUART.- Sol.licitar la signatura d’un nou conveni d’encàrrec de gestió de 
prestació de serveis mínims de Salut Publica de competència municipal amb el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
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CINQUÈ.- Notificar aquesta acord a l’area de serveis i atenció a les persones.

Deliberacions: 

Sra. Pujol.- Tal com diu el títol d’aquest punt, és Esmena i declaració d’una 
vigència del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de 
salut pública de competència municipal amb el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest és un conveni dels típics que (evidentment hi 
ha dues parts: nosaltres i el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya) i és un conveni que el vam signar nosaltres i després es va portar a 
signatura a Salut Pública, al Departament. I un cop el van tenir ells, que el van 
signar mitjançant la plataforma via firma, unilateralment van canviar algunes de 
les... tal com posa aquí, diu: atès que en data 31 d’agost del... A veure, 
perdoneu, eh? Aquí. Diu: atès que la Generalitat va signar el conveni mitjançant 
la plataforma via firma amb una modificació de la durada del mateix, sense avís 
formal de la modificació del conveni notificat a l’Ajuntament, al conveni 
modificat, la vigència del mateix era a 31 de desembre de 2019, no 31 de 
desembre de 2021, que era el que s’havia consensuat amb el Departament. 
Per tant, avui passem a aprovació, si escau, d’aquesta esmena i la declaració 
de la no vigència d’aquest conveni. Una mica és d’aquelles coses que te 
n’assabentes així de manera “ostres, què passa?” i tenim el conveni caducat 
des del 31 de desembre de 2019 i ara en tot cas haurem de tornar a signar un 
conveni nou amb el Departament de Salut en la matèria de salut pública. Ja 
està, no hi ha massa més a explicar.

Sr. Alcalde.- D’acord. Jo ara mateix, perdoneu, m’he posat amb el telèfon si era capaç 
per intentar treure-li el vídeo en aquest ordinador, a veure que no afecti tampoc a la 
gravació ni res, faig aquesta prova, si no us importa?

Sra. Pujol- Fes, fes.

Sr. Bassa- Ara no se sent res.

Sr. Secretari- Ha tallat el micròfon.

Sr. Bassa - Conectar con el audio. Estás en proceso de conexión.

Sra. Guarinos- Està connectant l’àudio.

Sr. Alcalde.- M’escolteu?

Sra. Guarinos - Ara sí, ara bé.

Sr. Alcalde.- Sí?

Sra. Guarinos - Sí.
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Sr. Alcalde.- Doncs si us sembla bé deixo l’altre apagat, a veure si així, com deia el 
Carles, que aquest ordinador ho estava fent tot al mateix ordinador, a veure si així com 
a mínim aconseguim que no tinguem... Doncs d’acord. Alguna pregunta, algun tema 
de... d’aquest conveni, això que ens explicava la Marta? Cap consulta? Doncs si us 
sembla bé passaríem a aprovació, si escau, la urgència.

És que s’ha sentit la veu de la Laura més tard, però bé. Entenem que ha quedat ben 
escoltada la votació de tothom, Sr. Secretari?

Sr. Secretari.- Sí, la unanimitat d’urgència sí.

Sr. Alcalde.- D’acord, ara ja hem votat la urgència, passem a votar la prolongació, si 
s’escau.

Votacions de la urgencia de la proposta:

Aprovada per unanimitat

Votacions de la proposta: 

Aprovat per unanimitat

Aprovació del Reglament de la regulació dels dispositius personals de gravació 
per part dels membres de la Policia Local de la Roca del Vallès.

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

Davant de la necessitat de la creació i aprovació d’un reglament sobre la 
regulació dels dispositius personals de gravació per part dels membres de la 
Policia Local de La Roca del Vallès, el 4 de novembre de 2019, mitjançant 
resolució d’Alcaldia, l’alcalde va resoldre aprovar la creació d’una comissió 
d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del reglament sobre la regulació 
dels dispositius personals de gravació per part dels membres de la Policia 
Local de la Roca del Vallès.

L’esmentada Comissió d’Estudi es va reunir els dies 28 de novembre de 2019 i 
9 de gener de 2020.

La transcripció l’acta de la sessió de la de la comissió d’estudi per a la redacció 
de l’avantprojecte del reglament sobre la regulació dels dispositius personals de 
gravació per part dels membres de la Policia Local de la Roca del Vallès,, de 
data 28 de novembre, identificació de la sessió Número: 1/2019 de Sessió: 
ordinària Caràcter: pública és la següent:
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“Assistents President l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. 
Daniel Valls Alsina, Manel Vivas Garcia, Sra. Yolanda 
Guarinos Micó, Sra. Marta Pujol i Armengol, Sr. Carles 
Fernández Pérez, Sr. Francisco Garcia Lorenzana, Sra. Anna 
Raymí Marata, i Sr. Daniel Martin Oller

Ordre del dia 

1.- Acordar l’adopció de les normes de funcionament intern de 
la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del 
reglament sobre l’ús dels dispositius conductors d'energia i els 
procediments d'actuació per part dels funcionaris de la Policia 
Local, així com la periodicitat de les seves sessions, d’acord 
amb  la normativa jurídica vigent aplicable.

Per part del Sr. Manel Vivas Garcia es realitza una exposició 
sobre els dispositius, conductors d'energia i els procediments 
d'actuació general, així com de la necessitat de la creació i 
aprovació d’un reglament d'ús dels dispositius conductors 
d'energia per part dels funcionaris de Policia de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès. 

S’explica que l'article 164 de l'Estatut d'autonomia de 
Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de 
Catalunya l'ordenació i la coordinació de l'actuació de les 
policies locals.

Per la seva banda, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals, defineix els cossos de policia que depenen 
dels municipis de Catalunya com a cossos amb 
competències, funcions i serveis relatius a la policia i 
seguretat ciutadana.

La Llei esmentada també preveu els principis d'actuació de 
les policies locals, entre els quals es troben els d'impedir, en 
l'exercici de llur actuació professional, qualsevol pràctica 
abusiva, arbitrària o discriminatòria, tenir en tot moment un 
tracte correcte i acurat amb els ciutadans, i actuar en l'exercici 
de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, 
quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat i 
irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, 
d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels mitjans 
al seu abast.

D'una banda, el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals, 
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preveu, a l'article 9, que els alcaldes i alcaldesses puguin 
dotar els membres de la seva policia local d'altres mitjans de 
defensa quan aquests estiguin previstos en els reglaments 
interns i homologats per les autoritats competents.

Dins aquests altres mitjans hi ha els dispositius conductors 
d'energia que l'article 5.1.c) del Reial decret 137/1993, de 29 
de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes, permet 
utilitzar a persones funcionàries especialment habilitades, 
d'acord amb les seves normes respectives, i que no classifica 
com a arma de foc.

D'altra banda, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 4/2003, 
de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, correspon al Departament d'Interior, dins les seves 
funcions de coordinació de l'activitat de les policies locals, 
promoure l'homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la 
uniformitat dels altres elements comuns, amb la finalitat 
d'establir una acció conjunta dels cossos i aconseguir la 
integració de les actuacions particulars respectives dins el 
conjunt del sistema de seguretat pública.

Així mateix, el mes d'abril de 2016, es va constituir un Grup de 
Treball sobre la Utilització per part de la Policia de Pistoles 
Elèctriques, dins la Comissió d'Interior del Parlament de 
Catalunya, per valorar la idoneïtat de les pistoles elèctriques o 
dispositius conductors d'energia com a eina d'ús policial, les 
conclusions del qual es van publicar el 28 de juliol de 2016 al 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

En conseqüència, es va creure convenient establir unes 
recomanacions per facilitar la seva regulació i 
l'homogeneïtzació respecte del seu ús per part de totes les 
policies locals de Catalunya.

Per aquest motiu, en virtut de les competències atribuïdes al 
conseller d'Interior, i amb l'objectiu d'afavorir i establir un marc 
orientador i homogeni de les policies locals en l'ús de les 
eines i armes policials, es va dictar la RESOLUCIÓ 
INT/2789/2018, de 23 de novembre, per la qual s'aprova i es 
dona publicitat al Protocol d'ús dels dispositius conductors 
d'energia per part dels membres dels cossos de les policies 
locals de Catalunya, l’objecte del qual és establir les 
recomanacions d'ús dels dispositius conductors d'energia i els 
procediments d'actuació.
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L’experiència policial adquirida per la Policia de la Roca del 
Vallès en els darrers anys ha portat a detectar la necessitat 
d’incorporar aquesta nova eina d’ús policial determinant-se la 
necessitat d’elaborar un reglament estricte sobre l’ús 
d’aquests dispositius, atenent allò preceptuat a l’article 3.1 de 
l’annex de la RESOLUCIÓ INT/2789/2018, de 23 de 
novembre, que preceptua “ 3.1 L'alcalde o alcaldessa pot 
dotar els membres de la seva policia local d'altres mitjans de 
defensa, entre ells el DCE o similars, quan aquests estiguin 
previstos en els reglaments interns i homologats per les 
autoritats competents, d'acord amb el que disposa l'article 9 
del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'armament de les policies locals.”

L’article 62 del D. 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) estableix la 
necessitat de la designació d’una comissió d’estudi per a la 
redacció del text de l’avantprojecte d’una norma municipal, un 
cop que s’hagi aprovat la seva formació.

Aquesta comissió, segons disposa l’esmentat article, està 
integrada per membres de la corporació i personal tècnic, 
propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells i  pot proposar 
que s’encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes o 
dictàmens a professionals aliens a l’ens.

Per aquests motius, els presents formem aquesta comissió 
que s’ha reunit en el dia d’avui per primera vegada.

En aquest sentit, es lliura als membres de la comissió un 
esborrany de l’avantprojecte del reglament, a fi i efecte que es 
pugui, en la propera sessió que es convoqui, fer les 
aportacions o aclariments que es considerin escaients.

A continuació el Sr. Daniel Valls posa de manifest la utilitat 
d’aquesta eina de treball pels components policials, així com 
els seus aspectes positius envers diverses actuacions.

Per part del del Sr. Manel Vivas Garcia es mostra un dels 
dispositius de control i d’una càmera, per tal que els membres 
de la comissió puguin veure in situ aquestes eines.

2.- Precs i preguntes

No se’n formulen. 
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Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia 
s’aixeca la sessió, de la qual, s’esten aquesta acta.

La transcripció l’acta de la sessió de la comissió d’estudi per a la redacció de 
l’avantprojecte del reglament sobre la regulació dels dispositius personals de 
gravació per part dels membres de la Policia Local de la Roca del Vallès,, de 
data 9 de gener de 2020, identificació de la sessió Número: 1/2020 de Sessió: 
ordinària Caràcter: pública, la transcripció de la qual és la següent:

“Assistents President l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. 
Daniel Valls Alsina, Manel Vivas Garcia, Sra. Yolanda 
Guarinos Micó, Sra. Marta Pujol i Armengol, Sr. Francisco 
Garcia Lorenzana, Sr. Carlos Marin Espejo i Sr. Daniel Martin 
Oller.

Ordre del dia 

1.- Aprovació del redactat de l’avantprojecte del reglament sobre l’ús 
dels dispositius, conductors d'energia i els procediments d'actuació, 
així com del reglament sobre la regulació dels dispositius personals 
de gravació per part dels funcionaris de la Policia Local de La Roca 
del Vallès.

El Sr. Manel Vivas es dirigeix als mebres de la comissió, per si del 
text lliurat a la primera convocatoria que va tenir lloc el dia 28 de 
noviembre de 2019, es vol formular alguna esmena o bé, aclariment.
Els assistents manifesten la seva conformitat amb la proposta de 
text definitiu del reglament.

2.- Precs i preguntes

No se’n formulen. 

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el 
president aixeca la sessió, de la qual, s’esten aquesta acta. 

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals.

Vist l’informe emès pel cap de la Policia local en data 18 de maig de 2020, 

Vist l’informe de Secretaria emès en data 21 de maig,

Es proposa a la Comissió Informativa que dictamini sobre els següents Acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de la regulació dels dispositius 
personals de gravació per part dels membres de la Policia Local de La Roca del 
Vallès, segons el text que s’ajunta com a annex a aquesta proposta d’Acord. 

Segon.- Sotmetre l’expedient i el text del reglament a informació pública per un 
període de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’edictes de la Corporació, perquè puguin presentar-se 
reclamacions i suggeriments. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions esmentades.

Tercer. Disposar que, si no hi ha cap reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública i audiència als interessats, aquest reglament que 
ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament i el text del 
reglament es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Facultar l’alcaldia, tant, àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució d’aquests acords. 

Cinquè. Comunicar aquests acords a les diferents àrees de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès

ANNEX

“Reglament de la regulació dels dispositius personals de gravació per 
part dels membres de la Policia Local de La Roca del Vallès.
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1 Introducció

Es redacta aquest Reglament per establir les directrius sobre la utilització 
correcta dels dispositius personals de gravació (DPG) i les actuacions que 
cal dur a terme quan se’n faci ús.

Aquesta nova eina habilita les dotacions policials per a la captació 
d’imatges i sons a fi de garantir la seguretat pública amb plenes garanties, 
tant pel que fa als drets i les llibertats de les persones com a la mateixa 
actuació policial.

2 Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels DPG i el seu ús per part 
de la Policia Local de La Roca del Vallès en el compliment de les seves 
funcions, per garantir la seguretat i la protecció de les persones i els béns.

Aquest Reglament és d’aplicació a tots els agents de la Policia Local de La 
Roca del Vallès habilitats per a l’ús d’aquest dispositiu.

3 Càmeres de gravació personal
3.1 Regulació normativa

De conformitat amb l’article 10.1. apartat segon. C) de la Llei 16/1991, de 
10 de juliol, de les policies locals, la policia ha d’actuar, en l'exercici de llurs 
funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan d'això depengui 
evitar un mal greu, immediat i irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis 
de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en la utilització dels 
mitjans a llur abast.

L’article 282 de la Llei d’enjudiciament criminal estableix que la policia 
judicial té per objecte, i és obligació de tots els qui la componen, esbrinar 
els delictes públics, que es cometin al seu territori o demarcació, practicar, 
segons les seves atribucions, les diligències necessàries per comprovar-los 
i descobrir els delinqüents, i recollir tots els efectes, instruments o proves 
del delicte que podrien desaparèixer, per posar-los a disposició de l’autoritat 
judicial.

D’acord amb el que disposa l’article 2.1 del Decret 134/1999, de 18 de 
maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la 
Generalitat i de les policies locals de Catalunya, de conformitat amb el que 

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 4128498be877457b9d13f35f489c6002001 Data document: 29/05/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 24/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/07/2020 ALCALDE

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


  Ajuntament de la Roca del Vallès 
   Carrer de Catalunya, 24
   08430 La Roca del Vallès
   Tel: 93 842 20 16
   ajuntament@laroca.cat
   http://www.laroca.cat

disposa l’article 6 de la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, les actuacions 
s’han de fer d’acord amb el principi de proporcionalitat, que exigeix una 
adequació de la utilització dels mitjans emprats a les finalitats previstes i 
que la gravació d’imatges i de sons sigui estrictament la necessària per 
complir aquestes finalitats.

En virtut d’aquest principi, l’article 2.2 del Decret 134/1999 exigeix 
l’existència d’un perill cert i concret per a la seguretat pública, per a l’ús dels 
equips mòbils de gravació.

La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya 
(CCDVC), prevista al capítol 2 del Decret 134/1999, és l’òrgan consultiu i de 
control d’aquesta matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el 
dret de la privacitat, a la intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans.

3.2 Descripció tècnica i funcionament

El dispositiu personal de gravació és un dispositiu de dimensions reduïdes 
que es pot portar al pit, i que enregistra àudio i vídeo en primera persona 
(és a dir, des de la perspectiva de visió de l’agent actuant). La càmera 
disposa d’una funció de   pregravació que permet conservar les imatges i 
els sons captats en els moments previs al moment d’activació del dispositiu, 
i d’aquesta manera es pot tenir tota la informació de l’actuació.

Incorpora un sistema d’encriptació que n’impossibilita l’edició, a més de 
sistemes de seguretat que permeten restringir la manipulació del seu 
contingut i la descàrrega de les imatges per persones no habilitades.

També disposa de mecanismes per garantir-ne la traçabilitat, és a dir, 
genera una metadada de cada gravació codificant tota la informació interna 
generada, com ara el dia, l’hora, l’any, el número de gravació i el número de 
sèrie del dispositiu. Aquesta informació es descarrega a través d’un 
programari propi dels DPG.

4 Personal habilitats per a la utilització dels DPG

Únicament la Policia Local de La Roca del Vallès pot subministrar els DPG 
com a eina de dotació oficial i aquesta anirà associada a les persones 
funcionàries de les unitats autoritzades que hagin superat la formació 
d’instructors o usuaris d’aquest dispositiu.
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La formació tindrà caràcter de formació continuada, i serà dissenyada i 
impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en coordinació 
amb la Prefectura de la Policia Local.

5 Utilització dels DPG

5.1 Condicions generals

La Policia Local de La Roca del Vallès pot fer servir els DPG davant la 
comissió de fets delictius, i també davant la comissió d’infraccions 
administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana. En general, es 
poden fer servir els DPG davant situacions que comportin un risc concret i 
immediat per la vida o integritat física dels agents o de terceres persones, o 
la causació de danys a les coses.

La utilització dels DPG s’ha de fer amb respecte escrupolós als principis 
d’oportunitat, de proporcionalitat i de congruència, principis bàsics que han 
de regir tota actuació policial.

També s’ha de vetllar per utilitzar els DPG amb la mínima intromissió en els 
drets a l’honor de les persones, la intimitat i la pròpia imatge.

S’ha de comunicar a les persones afectades de l’inici de la gravació, llevat 
que la immediatesa de la situació de perill o d’altres circumstàncies 
extraordinàries impedeixin fer aquesta comunicació prèvia.

Sempre que s’utilitzin els DPG per gravar una situació policial, s’ha de 
mantenir l’enregistrament fins que l’actuació hagi finalitzat.

5.2 Supòsits que habiliten l’ús dels DPG

L’ús d’aquest dispositiu queda reservat als casos que es detallen a 
continuació:

 Situacions en què la persona posi en risc la vida de terceres persones o la 
dels agents amb armes de foc, armes blanques, objectes o elements 
perillosos per a la integritat física.

 Situacions en què s’hagi de reduir, immobilitzar o detenir una persona que 
mostri una actitud hostil cap als agents actuants o terceres persones, i 
s’hagi produït una agressió o sigui previsible que se’n produeixi una.

 Situacions en què la persona posa en risc la seva pròpia vida o integritat 
física (temptatives de suïcidi, conductes d’autòlisi o d’altres) i no desisteix 
de la seva acció.

 Situacions en què s’hagi d’actuar per evitar danys a les coses.
 Davant la producció flagrant d’un delicte.
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 Altres situacions que, en atenció a la gravetat o circumstàncies de risc, 
recomanin l’ús dels DPG.

5.3 Supòsits que prohibeixen o limiten l’ús dels DPG

Com a norma general:

 La utilització dels dispositius per gravar l’entrada dels habitatges solament 
serà justificable quan calgui prevenir la comissió de delictes o infraccions 
administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana, amb la finalitat 
d’assegurar la convivència ciutadana, l’eradicació de la violència i la 
utilització pacífica de les vies i els espais públics.

 No es poden utilitzar amb la finalitat d’observar la intimitat de les persones 
o de captar les converses que aquestes mantinguin privadament als llocs 
públics susceptibles de gravació, llevat que hi hagi una autorització judicial.

5.4 Custòdia de les gravacions

Els funcionaris responsables de les gravacions i els funcionaris encarregats 
de la seva custodia fins al moment de descàrrega de les dades al servidor 
tenen encomanades les obligacions i responsabilitats següents:

 Restringir l’accés a les gravacions a tota persona que no hi sigui 
autoritzada.

 Vetllar per la integritat dels enregistraments i evitar qualsevol tipus de 
manipulació o alteració de les gravacions.

 Evitar que es facin còpies de les gravacions, bé sigui bolcant les dades en 
altres suports informàtics no autoritzats o bé duplicant les gravacions per 
qualsevol altre mitjà (captures d’imatges i/o so mitjançant altres dispositius 
de gravació).
Només es poden fer còpies dels enregistraments a requeriment de 
l’autoritat judicial o administrativa responsable de les actuacions que han 
motivat les gravacions, o per ordre del comandament responsable 
d’explotació de les gravacions.

 Complir amb el deure de reserva professional respecte del contingut de les 
gravacions. Aquesta obligació s’estén a tota persona que hagi estat 
autoritzada per visionar les gravacions.

5.5 Emmagatzematge i destrucció dels enregistraments

Els enregistraments han de quedar emmagatzemats en un servidor de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i han de ser destruïts en el termini d’un 
mes des de la seva captació, excepte que estiguin relacionats amb 
infraccions penals o administratives greus o molt greus en matèria de 
seguretat ciutadana, amb recerca policial en curs o amb un procediment 
judicial o administratiu obert.

En el cas d’il·lícits penals i d’infraccions administratives greus o molt greus, 
els enregistraments han d’estar al servidor de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès a disposició de l’autoritat judicial o administrativa, llevat que disposin 
el contrari.
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6 Constatació documental de l’ús dels DPG

Sempre que s’utilitzi el DPG i l’enregistrament capti la comissió de fets que 
puguin ser constitutius d’infraccions penals o administratives greus o molt 
greus, s’ha de posar aquesta circumstància en coneixement de l’autoritat 
competent.

a) Quan l’actuació derivi en diligències judicials, s’ha de comunicar a l’autoritat 
judicial l’existència de gravacions en el termini màxim de setanta-dues hores, a 
comptar des del moment dels fets.

A l’atestat que s’instrueixi s’ha d’incorporar la diligència específica 
“Diligència d’enregistraments d’imatges”, amb número de tràmit 
9041 de l’aplicació Atestats i denúncies. Dins d’aquesta diligència s’han 
de fer constar les dades bàsiques de l’enregistrament, les dades de la 
càmera, el número de gravació i un breu resum del contingut de la 
gravació.

b) Quan els enregistraments continguin imatges i sons de fets que puguin 
constituir una infracció administrativa greu o molt greu de la seguretat pública o 
que puguin resultar rellevants per a procediments sancionadors administratius 
oberts en aquest àmbit, a l’acta de denuncia s’ha de fer constar expressament 
el fet de disposar de gravacions que poden servir de prova per determinar la 
infracció que correspongui i/o determinar-ne la gravetat.

L’acta s’ha de lliurar a l’autoritat administrativa en el termini màxim de 
setanta-dues hores, a comptar des del moment dels fets.

Sempre que s’utilitzi el dispositiu personal de gravació, fins i tot quan 
s’enregistrin fets sense rellevància penal o administrativa, o bé es tracti 
d’errors en la manipulació de la càmera, s’ha d’emplenar el Full de 
comunicació d’utilització del DPG, el qual s’ha d’enviar a la CCDVC així 
com estableix el punt 7 d’aquest Reglament.

Quan l’autoritat judicial o administrativa sol·liciti les gravacions, s’ha de fer 
una còpia de l’enregistrament i lliurar-li en el suport informàtic que 
correspongui, amb la major immediatesa possible i, en tot cas, en el termini 
màxim de setanta-dues hores des del moment de la seva sol·licitud.

7 Comunicació a la CCDVC de l’ús dels DPG

D’acord amb el que disposa l’article 4.1d) del Decret 134/1999, amb la 
periodicitat que s’estableixi, s’ha d’informar la CCDVC i la Direcció General 
d’Administració de la Seguretat, a través de la Subdirecció General de 
Seguretat Interior, de les gravacions realitzades per la Policia Local de La 
Roca del Vallès fent ús de les càmeres de gravació personal.
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8 Traçabilitat

Els DPG incorporen diversos elements tecnològics que permeten la 
traçabilitat i el control posterior dels seu ús. Aquests elements són els 
següents:

 Mecanismes que auditen les dades associades a la intervenció, de manera 
que quedi constància de les circumstàncies de l’enregistrament en l’espai i 
en el temps, per mitjà d’un programari.

 Un número de sèrie únic per a cadascun dels dispositius.

D’altra banda, la Policia Local de La Roca del Vallès ha de disposar d’un 
sistema que permeti identificar les persones funcionàries que han tingut 
accés a cadascun dels dispositius i les circumstàncies en què s’han fet 
servir. Per aquest motiu, les unitats autoritzades a utilitzar els DGP han de 
mantenir els registres següents:

 Un registre que permeti identificar els agents habilitats que en cada 
moment estan en possessió d’aquest dispositiu.

 Un registre informàtic que reculli i identifiqui les circumstàncies i els 
resultats de totes les actuacions que n’hagin motivat l’ús. 

9 Auditoria i supervisió de l’ús dels DPG

Els comandaments de les unitats autoritzades a utilitzar els DPG, i els seus 
superiors jeràrquics, han de fer les accions de supervisió necessàries per 
assegurar que s’utilitzen d’acord amb el que estableix en aquest 
Reglament. Així mateix, podran fer, en qualsevol moment, les 
comprovacions que considerin oportunes per auditar l’ús dels DPG.

10 Revisió

Els comandaments policials directes dels serveis autoritzats a utilitzar els 
DPG han de portar a terme una revisió quinzenal dels dispositius, amb 
l’objectiu de garantir-ne el bon estat de conservació i el funcionament 
correcte.

Els comandaments responsables de la revisió dels DPG rebran la formació 
teoricopràctica necessària per determinar les condicions de manteniment i 
els criteris de revisió.

De la revisió dels DPG s’ha de portar el control i registre corresponent.

11 Publicitat
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De conformitat amb la llei, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’informar, 
a través de la pàgina web www.laroca.cat i altres mitjans de comunicació, 
de la implantació de les càmeres de gravació personals com a nova eina 
d’ús policial destinada a les funcions orientades a garantir la seguretat 
ciutadana.

Aquesta publicació té l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels 
equips mòbils de gravació, així com de l’autoritat responsable de la seva 
implantació, als efectes que les persones interessades puguin exercir el seu 
dret d’accés i cancel·lació de les gravacions.

12 Compromís d’innovació tecnològica

La Policia Local de La Roca del Vallès té el compromís organitzatiu de 
prestar atenció a qualsevol millora i innovació tecnològica que hi pugui 
haver amb relació amb l’ús d’aquestes eines.

13 Compliment del Reglament

El comandament immediatament superior directe té la responsabilitat de 
verificar el compliment d’aquest Reglament i el seu incompliment pot 
comportar responsabilitats disciplinàries previstes al DECRET 179/2015, de 
4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment del règim 
disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya.

14 Producció d’efectes

Aquest Reglament produirà efectes a partir del dia següent de la seva 
aprovació ple municipal.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Molt bé. El següent punt és... si voleu, que ens l’expliqui el Dani de 
manera conjunta, però tots dos són la prova de cessió del reglament, si s’escau, del 
dispositiu personal de gravació dels membres de la policia, que pot anar sol, diguem-
ne, eh que sí, Dani? I si no lligat al tema d’anar amb el dispositiu conductor d’energia. 
Ens ho expliques tu?

Sr. Valls.- Sí, perfecte. Jo, si voleu, faré una petita prova al principi. Compartiré una 
petita fotografia. Entenc que el conjunt de regidors que estem avui aquí presents en 
les comissions ja ho van veure i ho van escoltar, però també amb el benentès que hi 
ha ciutadans que ens poden estar seguint, doncs si us sembla bé... D’acord. Potser, 
Albert, m’hauries d’habilitar que compartís pantalla?

No. L’amfitrió ho té tallat.
 
Sr. Alcalde.- Jo no veig que tingui jo la...
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Sra. Álvarez- Albert, a “compartir pantalla”, en verd, t’hauria de sortir una fletxeta 
petita a dalt del quadradet a la dreta. El veus?

Sr. Alcalde.- Sí.

Sra. Álvarez- Prems aquest quadradet i et donarà l’opció de canviar qui pot compartir 
pantalla. Ho veus?

Sr. Alcalde.- Sí, però no ho...

Sra. Álvarez- D’acord, pujo un segon.

Sr. Alcalde.- Veig que ho poso...

Sr. Valls.- Si voleu, el que puc fer és explicar una mica i si en el transcurs d’aquests 
moments ho podem habilitar les compartiré. Si voleu faig un petit resum de què 
representen aquests reglaments, bàsicament perquè són importants, crec, i crec que 
informar del que regulen és de vital importància. Bàsicament estem parlant dels 
dispositius conductors d’energia, el que vulgarment tothom coneix com a Taser. Taser 
és un nom comercial, per tant seguirem parlant com a dispositius conductors 
d’energia. I els dispositius de gravació personal, que són unes càmeres que portaran 
els agents en la seva uniformitat tant per gravar les actuacions que vinguin derivades 
d’un ús dels dispositius conductors d’energia com qualsevol il·lícit penal o infracció 
administrativa greu o molt greu que puguin ser testimonis. Primer de tot, vull dir que és 
un procés que està iniciat des del mandat anterior. Per tant, per part meva, agrair 
aquesta tasca feta ja amb anterioritat. Jo vull dir que en l’àmbit personal l’he entomat 
amb una convicció especial, ja que en la meva etapa com a mosso d’esquadra m’he 
hagut d’enfrontar a moltes situacions en què aquesta eina ens hagués estalviat lesions 
per part dels agents, per part de la ciutadania, i també molta seguretat jurídica, 
sobretot a l’hora de reflectir en atestats policials els fets que han succeït i que després 
hem de transcriure. Per tant, és una cosa que jo agafo amb especial convicció.

Bàsicament l’objectiu és aportar seguretat física i seguretat jurídica tant als agents com 
a la ciutadania, amb el benentès que s’utilitzaran en situacions en què ens podem 
trobar armes blanques o situacions violentes que en molts casos podrien acabar amb 
un ús de l’arma de foc per part dels agents i per tant el que estem fent és ficar un 
element més entre la força física i l’arma de foc. Per tant, amb això garantiríem una 
millor seguretat física tant per a la ciutadania com per als agents i, en el sentit de la 
seguretat jurídica, doncs des del punt de vista que es poden enregistrar les situacions 
hi ha fets delictius que es poden presenciar o infraccions administratives que, si les 
podem tenir enregistrades, doncs de cara a defensar en un judici és millor tant per a la 
persona que s’ha vist involucrada en aquests fets com per als agents. Per tant, 
l’objectiu no és dotar la policia local d’una eina més per exercir la força, sinó que, 
contràriament, és una eina més per reduir l’ús de la força que fins ara les situacions 
policials es veuen provocades. Avui dia, aquests dispositius els estan fent servir el cos 
de mossos d’esquadra i també moltes altres policies locals. Si voleu, us faré un petit 
resum, intentaré ser el més ràpid possible, una mica per definir què són, qui les pot 
utilitzar, quan i així els ciutadans que puguin estar presents ara tinguin totes les 
respostes. Es tracta d’una eina policial que no està catalogada com a arma. El que fa 
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és enviar impulsos elèctrics d’alt voltatge, baix amperatge i curta duració que el que 
fan és afectar les capacitats motrius de l’organisme i immobilitzar l’individu. L’objectiu 
principal és salvar vides i evitar lesions greus, ja que intervindran en actuacions 
policials on pot estar en risc la vida dels presents, com podrien ser persones amb 
armes blanques, temptativa de suïcidi o detencions violentes. A la pregunta de qui les 
pot utilitzar, el seu ús està restringit als membres de la policia local que hagin superat 
la formació per a l’ús d’aquesta eina. Aquesta formació fa referència a l’eina, també als 
procediments de treball, a les normes deontològiques que la regulen, i també a la 
utilització del DEA. El DEA és el desfibril·lador que fan servir els serveis sanitaris. Si hi 
hagués qualsevol mena de problemes, també és obligatori que la dotació que porta 
una Taser porti sempre un DEA i estigui formada i amb la formació actualitzada. En 
quines situacions es podran fer servir? El reglament marca que són un element 
intermedi entre el bastó policial, que vulgarment s’anomena porra, i l’arma de foc. És 
important recalcar que en alguns països inclús les Taser van per davant de l’ús del 
bastó policial i en general es podran fer servir en les situacions que comportin un risc 
concret immediat per a la vida de terceres persones o dels agents, un risc per a la 
integritat física de terceres persones o dels agents, un risc o dany per a les coses que 
pugui comportar un risc greu. Cal tenir en compte que abans d’utilitzar els dispositius 
de conducció d’energia sempre s’han d’haver esgotat les vies de diàleg, negociació o 
mediació prèvies. Abans de la seva utilització, caldrà avisar la persona, sempre que es 
pugui, que deposi la seva actitud o es farà ús d’aquesta eina. S’haurà de garantir 
sempre, quan hi hagi una actuació que porti a pensar que es pot acabar fent servir 
aquesta eina, que hi hagi l’assistència mèdica sobre la persona. Per tant, quan la 
policia es pugui estar dirigint a una situació amb una arma blanca o a una temptativa 
de suïcidi, el que hauria de fer és activar ja una ambulància en el camí fins a l’actuació 
policial. Supòsits d’actuació? Doncs vers persones que mostrin actituds violentes, que 
amenacen amb armes blanques, objectes o elements perillosos, o bé que posen en 
risc la seva vida, sempre que l’ús de l’eina no provoqui un mal superior. El reglament 
també estipula els supòsits prohibits. Està prohibit fer servir aquesta eina sobre dones 
embarassades, menors de 12 anys, persones d’edat avançada o dèbils de salut; en 
manifestacions o concentracions, prop de substàncies o gasos inflamables, en espais 
que puguin posar en risc la persona per ser elevats o per haver-hi un risc de precipitar-
se al buit, en entorns aquàtics o quan la persona estigui utilitzant un vehicle o 
maquinària i tampoc és recomanable l’ús sobre animals. Sobre com s’han d’utilitzar, 
sempre que sigui possible, s’ha de gravar l’actuació policial. Hem de dir que les 
càmeres que també aprovarem al reglament, des del moment en què l’eina surt de la 
funda, automàticament es posen a gravar. Vol dir que encara que l’agent no les activi 
elles soles es posen a gravar. Si en l’actuació policial hi hagués dues, tres o quatre 
càmeres, en el moment que un dels agents desenfundés l’eina, ja es posarien a gravar 
totes. Sempre s’ha d’informar l’autoritat judicial, el superior jeràrquic, l’alcalde i el 
responsable en matèria de seguretat del seu ús, quan s’ha fet ús d’aquesta eina, i 
sempre s’han de preservar els elements utilitzats com poden ser els polsadors, els 
cartutxos o les gravacions. Hi ha una sèrie de garanties per al seu bon ús. Cada 
cartutx utilitza i expulsa un minúscul confeti, unes partícules molt petites de confeti, 
que porten marcat el número de sèrie d’aquell cartutx. Aquest confeti queda escampat 
per la via pública o el lloc de l’actuació policial, de tal manera que transcorreguts 
minuts després de l’actuació o temps més tard, qualsevol persona que agafés alguna 
petita partícula de confeti podria provar que s’ha fet ús d’aquell cartutx en aquell lloc. 
L’eina també enregistrarà tota la informació referent al seu ús, com quan es dispara, 
quan es posa o es treu el fiador de la funda i el nombre d’impulsos i la durada 
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d’aquests. Aquestes dades porten una sèrie de traçabilitats que impedeixen ser 
manipulades.

Si us sembla bé, aprofito i empalmo amb els dispositius de gravació personal, que 
serien les càmeres personals. Es tracta d’un element que, en aquest cas, marida 
perfectament amb els dispositius de conducció elèctrica. El que volem amb aquestes 
càmeres, repeteixo, és donar seguretat jurídica i física a la ciutadania i als mateixos 
agents. Per assegurar que se’n fa un bon ús i per assegurar que, quan aquest ús és 
correcte, hi ha una millor forma de provar davant d’un jutjat la situació que s’està vivint. 
Les càmeres permeten gravar la comissió de fets delictius i aporten el que comentem 
(aquí em repeteixo), seguretat jurídica. Què són aquests dispositius? Es tracta de 
dispositius que els agents porten aquí al pit i que estan enregistrant àudio i vídeo en 
primera persona. Disposen d’una funció de gravació prèvia. Això el que significa és 
que, en el moment en què l’agent prem el botó per posar a gravar, hi ha una petita 
memòria intermèdia que el que fa és enregistrar els minuts previs a aquest botó. 
Perquè ens entenguem, podríem entendre que la càmera va gravant constantment i va 
destruint les imatges i els sons que grava i, en el moment en què nosaltres premem el 
botó d’engegar la càmera, comença a guardar les imatges des dels minuts previs. Això 
ens permet que un agent de policia que veu una infracció i es posa a gravar és més 
senzill que hagi pogut quedar enregistrada. També disposa de sistema de seguretat 
que impedeix tant l’edició com la manipulació del seu contingut. El seu ús està 
restringit a membres de la policia local que hagin superat la corresponent formació. Els 
supòsits en què es podran utilitzar les càmeres és: davant de la comissió de fets 
delictius i també davant de la comissió d’infraccions administratives greus o molt greus 
de seguretat ciutadana; quan la persona posi en risc la vida de tercers o la d’agents 
amb armes de foc, armes blanques o objectes contundents; quan s’hagi de reduir, 
immobilitzar o detenir una persona que mostri una actitud hostil i quan la persona posi 
en risc la seva pròpia vida o integritat física i, tot i les paraules dels agents, no 
desisteixin en la seva actuació. No es podran utilitzar per gravar l’interior d’habitatges: 
solament aquestes gravacions a l’interior del domicili serien justificables quan calgui 
prevenir la previsió de delictes o infraccions administratives greus o molt greus. No es 
poden utilitzar, com és obvi, amb finalitat d’observar la intimitat de les persones o 
captar converses que es mantinguin privadament als llocs públics. Cal tenir en compte 
que cal vetllar per la mínima intromissió en els drets de l’honor, la intimitat i la pròpia 
imatge de les persones. Sempre s’haurà d’informar de l’inici de la gravació, llevat que 
la immediatesa de la situació, que es precipiti per causa del perill, ho impedeixi. I es 
mantindrà l’enregistrament fins que l’actuació acabi. Què es fa amb les gravacions? 
Els funcionaris responsables de les gravacions vetllaran per evitar qualsevol mena de 
manipulació i evitaran que se’n facin còpies. Els enregistraments han de quedar 
emmagatzemats en un servidor de l’Ajuntament i han de ser destruïts en un termini 
d’un mes des de la seva captació, excepte quan estiguin relacionats amb infraccions 
penals o administratives greus o molt greus. En aquests casos, si estem parlant 
d’il·lícits penals, s’hauran de trametre els arxius a l’autoritat judicial competent i, si se’n 
deriva una infracció administrativa, a l’autoritat administrativa competent. Cal remarcar, 
i amb això acabo, que, prèviament a la seva possible autorització, aquests dispositius 
han estat autoritzats per la Comissió de Videovigilància de Catalunya. I ara jo, per part 
meva, he acabat; no sé si ara se’m permet, veig que sí, mostrar les imatges... Em 
comentareu si es veu bé. Es veu bé? Sí?

Sr. Secretari- Sí.
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Sr. Valls- Aquest aparell que veieu aquí serien els dispositius de gravació i això seria 
el dispositiu de conducció elèctrica, que vulgarment es coneix com a Taser. Els agents 
la portarien en el cinturó, sempre al cantó oposat a l’arma de foc perquè no hi pugui 
haver cap mena de confusió, i com podeu apreciar l’element és de color groc. És un 
color molt visible per no poder induir mai a errors un ciutadà, que en el moment en què 
estiguin donant-li indicacions amb aquest estri a la mà, mai es pugui confondre amb 
que sigui una arma de foc. I aquesta és la càmera. A veure... D’acord. Jo, per part 
meva, estaria.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció per part d’algú? Dani, Anna? Carles? Marta, 
Yolanda? No? Doncs passaríem a aprovació la urgència, si s’escau. Passem a 
aprovació.

Sr. Secretari-  De quin reglament comencem?

Sr. Alcalde.- Ah, perdó. Sí, sí. Comencem amb el de les càmeres.

Sr. Secretari- Moltes gràcies.

Sr. Alcalde.- Passem a aprovació la urgència del reglament de les càmeres.

Votacions de la urgencia de la proposta:

Aprovada per unanimitat

Votacions de la proposta: 

Aprovat per unanimitat

Aprovació del Reglament sobre l’ús dels dispositius conductors d'energia i els 
procediments d'actuació per part dels funcionaris de Policia de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès atenent allò preceptuat a l’article 3.1 de l’annex de la 
RESOLUCIÓ INT/2789/2018, de 23 de novembre 

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

Davant de la necessitat de la creació i aprovació d’un reglament d'ús dels 
dispositius conductors d'energia per part dels funcionaris de Policia de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès,  el 4 de novembre de 2019, mitjançant 
resolució d’Alcaldia, l’alcalde va resoldre aprovar la creació d’una comissió 
d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del reglament sobre l’ús dels 
dispositius conductors d’energia i els procediments d’actuació per parts dels 
funcionaris de la policia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

L’esmentada Comissió d’Estudi es va reunir els dies 28 de novembre de 2019 i 
9 de gener de 2020.
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La transcripció l’acta de la sessió de la de la comissió d’estudi per a la redacció 
de l’avantprojecte del reglament sobre l’ús dels dispositius, conductors 
d'energia i els procediments d'actuació per part dels per part dels funcionaris de 
policia local de la Roca del Vallès, de data 28 de novembre, identificació de la 
sessió Número: 1/2019 de Sessió: ordinària Caràcter: pública és la següent:

“Assistents President l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Daniel Valls Alsina, 
Manel Vivas Garcia, Sra. Yolanda Guarinos Micó, Sra. Marta Pujol i Armengol, Sr. 
Carles Fernández Pérez, Sr. Francisco Garcia Lorenzana, Sra. Anna Raymí Marata, i 
Sr. Daniel Martin Oller

Ordre del dia 

1.- Acordar l’adopció de les normes de funcionament intern de la comissió d’estudi 
per a la redacció de l’avantprojecte del reglament sobre l’ús dels dispositius 
conductors d'energia i els procediments d'actuació per part dels funcionaris de la 
Policia Local, així com la periodicitat de les seves sessions, d’acord amb  la 
normativa jurídica vigent aplicable.

Per part del Sr. Manel Vivas Garcia es realitza una exposició sobre els dispositius, 
conductors d'energia i els procediments d'actuació general, així com de la necessitat 
de la creació i aprovació d’un reglament d'ús dels dispositius conductors d'energia per 
part dels funcionaris de Policia de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 

S’explica que l'article 164 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que 
correspon a la Generalitat de Catalunya l'ordenació i la coordinació de l'actuació de 
les policies locals.

Per la seva banda, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, defineix els 
cossos de policia que depenen dels municipis de Catalunya com a cossos amb 
competències, funcions i serveis relatius a la policia i seguretat ciutadana.

La Llei esmentada també preveu els principis d'actuació de les policies locals, entre 
els quals es troben els d'impedir, en l'exercici de llur actuació professional, qualsevol 
pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria, tenir en tot moment un tracte correcte i 
acurat amb els ciutadans, i actuar en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió 
necessària i sense retard, quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat i 
irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de 
proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast.

D'una banda, el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'armament de les policies locals, preveu, a l'article 9, que els alcaldes i alcaldesses 
puguin dotar els membres de la seva policia local d'altres mitjans de defensa quan 
aquests estiguin previstos en els reglaments interns i homologats per les autoritats 
competents.

Dins aquests altres mitjans hi ha els dispositius conductors d'energia que l'article 
5.1.c) del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
d'armes, permet utilitzar a persones funcionàries especialment habilitades, d'acord 
amb les seves normes respectives, i que no classifica com a arma de foc.

D'altra banda, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, 
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, correspon al Departament 
d'Interior, dins les seves funcions de coordinació de l'activitat de les policies locals, 
promoure l'homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la uniformitat dels altres elements 
comuns, amb la finalitat d'establir una acció conjunta dels cossos i aconseguir la 
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integració de les actuacions particulars respectives dins el conjunt del sistema de 
seguretat pública.

Així mateix, el mes d'abril de 2016, es va constituir un Grup de Treball sobre la 
Utilització per part de la Policia de Pistoles Elèctriques, dins la Comissió d'Interior del 
Parlament de Catalunya, per valorar la idoneïtat de les pistoles elèctriques o 
dispositius conductors d'energia com a eina d'ús policial, les conclusions del qual es 
van publicar el 28 de juliol de 2016 al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

En conseqüència, es va creure convenient establir unes recomanacions per facilitar la 
seva regulació i l'homogeneïtzació respecte del seu ús per part de totes les policies 
locals de Catalunya.

Per aquest motiu, en virtut de les competències atribuïdes al conseller d'Interior, i 
amb l'objectiu d'afavorir i establir un marc orientador i homogeni de les policies locals 
en l'ús de les eines i armes policials, es va dictar la RESOLUCIÓ INT/2789/2018, de 
23 de novembre, per la qual s'aprova i es dona publicitat al Protocol d'ús dels 
dispositius conductors d'energia per part dels membres dels cossos de les policies 
locals de Catalunya, l’objecte del qual és establir les recomanacions d'ús dels 
dispositius conductors d'energia i els procediments d'actuació.

L’experiència policial adquirida per la Policia de la Roca del Vallès en els darrers anys 
ha portat a detectar la necessitat d’incorporar aquesta nova eina d’ús policial 
determinant-se la necessitat d’elaborar un reglament estricte sobre l’ús d’aquests 
dispositius, atenent allò preceptuat a l’article 3.1 de l’annex de la RESOLUCIÓ 
INT/2789/2018, de 23 de novembre, que preceptua “ 3.1 L'alcalde o alcaldessa pot 
dotar els membres de la seva policia local d'altres mitjans de defensa, entre ells el 
DCE o similars, quan aquests estiguin previstos en els reglaments interns i 
homologats per les autoritats competents, d'acord amb el que disposa l'article 9 del 
Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les 
policies locals.”

L’article 62 del D. 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis (ROAS) estableix la necessitat de la designació d’una comissió 
d’estudi per a la redacció del text de l’avantprojecte d’una norma municipal, un cop 
que s’hagi aprovat la seva formació.

Aquesta comissió, segons disposa l’esmentat article, està integrada per membres de 
la corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells i  pot 
proposar que s’encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a 
professionals aliens a l’ens.

Per aquests motius, els presents formem aquesta comissió que s’ha reunit en el dia 
d’avui per primera vegada.

En aquest sentit, es lliura als membres de la comissió un esborrany de l’avantprojecte 
del reglament, a fi i efecte que es pugui, en la propera sessió que es convoqui, fer les 
aportacions o aclariments que es considerin escaients.

A continuació el Sr. Daniel Valls posa de manifest la utilitat d’aquesta eina de treball 
pels components policials, així com els seus aspectes positius envers diverses 
actuacions.

Per part del del Sr. Manel Vivas Garcia es mostra un dels dispositius de control i 
d’una càmera, per tal que els membres de la comissió puguin veure in situ aquestes 
eines.

2.- Precs i preguntes

No se’n formulen. 
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Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia s’aixeca la sessió, de la 
qual, s’esten aquesta acta. 

La transcripció l’acta de la sessió de la comissió d’estudi per a la redacció de 
l’avantprojecte del reglament sobre l’ús dels dispositius, conductors d'energia i 
els procediments d'actuació per part dels per part dels funcionaris de policia 
local de la Roca del Vallès, de data 9 de gener de 2020, identificació de la 
sessió Número: 1/2020 de Sessió: ordinària Caràcter: pública, la transcripció de 
la qual és la següent:

“Assistents President l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez, Sr. Daniel Valls Alsina, 
Manel Vivas Garcia, Sra. Yolanda Guarinos Micó, Sra. Marta Pujol i Armengol, Sr. 
Francisco Garcia Lorenzana, Sr. Carlos Marin Espejo i Sr. Daniel Martin Oller.

Ordre del dia 

1.- Aprovació del redactat de l’avantprojecte del reglament sobre l’ús dels dispositius, 
conductors d'energia i els procediments d'actuació, així com del reglament sobre la 
regulació dels dispositius personals de gravació per part dels funcionaris de la Policia 
Local de La Roca del Vallès.

El Sr. Manel Vivas es dirigeix als mebres de la comissió, per si del text lliurat a la 
primera convocatoria que va tenir lloc el dia 28 de noviembre de 2019, es vol formular 
alguna esmena o bé, aclariment.
Els assistents manifesten la seva conformitat amb la proposta de text definitiu del 
reglament.

2.- Precs i preguntes

No se’n formulen. 

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, s’esten aquesta acta. 

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals

Vist l’informe emès pel cap de la Policia local en data 18 de maig de 2020, 

Vist l’informe de Secretaria emès en data 21 de maig,

Es proposa a la Comissió Informativa que dictamini sobre els següents Acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d'ús dels dispositius conductors 
d'energia per part dels funcionaris de Policia de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès segons el text que s’ajunta com a annex a aquesta proposta d’Acord. 
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Segon.- Sotmetre l’expedient i el textos dels reglaments a informació pública 
per un període de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’edictes de la Corporació, perquè puguin presentar-
se reclamacions i suggeriments. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions esmentades.

Tercer. Disposar que, si no hi ha cap reclamació o suggeriment durant el 
termini d’informació pública i audiència als interessats, aquest reglament que 
ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament i el text del 
reglament es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Facultar l’alcaldia, tant, àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució d’aquest acord. 

Cinquè. Comunicar aquests acords a les diferents àrees de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès

ANNEX

“Reglament d'ús dels dispositius conductors d'energia per part dels 
membres dels cossos de les policies locals de la Roca del Vallès.

Introducció

L'article 164 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que 
correspon a la Generalitat de Catalunya l'ordenació i la coordinació de 
l'actuació de les policies locals.
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, defineix els cossos 
de policia que depenen dels municipis de Catalunya com a cossos amb 
competències, funcions i serveis relatius a la policia i seguretat ciutadana.
La Llei esmentada també preveu els principis d'actuació de les policies 
locals, entre els quals es troben els d'impedir, en l'exercici de llur actuació 
professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria, tenir 
en tot moment un tracte correcte i acurat amb els ciutadans, i actuar en 
l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard, quan 
d'això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i regir-se, en 
fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en 
la utilització dels mitjans al seu abast.
D'una banda, el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'armament de les policies locals, preveu, a l'article 9, que els 
alcaldes i alcaldesses puguin dotar els membres de la seva policia local 
d'altres mitjans de defensa quan aquests estiguin previstos en els 
reglaments interns i homologats per les autoritats competents.
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Dins aquests altres mitjans hi ha els dispositius conductors d'energia que 
l'article 5.1.c) del Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament d'armes, permet utilitzar a persones funcionàries 
especialment habilitades, d'acord amb les seves normes respectives, i 
que no classifica com a arma de foc.
D'altra banda, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 4/2003, de 7 
d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, 
correspon al Departament d'Interior, dins les seves funcions de 
coordinació de l'activitat de les policies locals, promoure 
l'homogeneïtzació dels mitjans tècnics i la uniformitat dels altres elements 
comuns, amb la finalitat d'establir una acció conjunta dels cossos i 
aconseguir la integració de les actuacions particulars respectives dins el 
conjunt del sistema de seguretat pública.
Així mateix, el mes d'abril de 2016, es va constituir un Grup de Treball 
sobre la Utilització per part de la Policia de Pistoles Elèctriques, dins la 
Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, per valorar la idoneïtat de 
les pistoles elèctriques o dispositius conductors d'energia com a eina d'ús 
policial, les conclusions del qual es van publicar el 28 de juliol de 2016 al 
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
En conseqüència, es va creure convenient establir unes recomanacions 
per facilitar la seva regulació i l'homogeneïtzació respecte del seu ús per 
part de totes les policies locals de Catalunya.
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes al conseller 
d'Interior, i amb l'objectiu d'afavorir i establir un marc orientador i 
homogeni de les policies locals en l'ús de les eines i armes policials, es 
va aprovar el Protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part 
dels membres dels cossos de les policies locals de Catalunya, que 
serveix com a fonament del present Reglament.
1. Objecte
És objecte d'aquest Reglament establir les recomanacions d'ús dels 
dispositius conductors d'energia i els procediments d'actuació.
2. El dispositiu conductor d'energia (DCE)
2.1 El dispositiu conductor d'energia (d'ara endavant, DCE) és una eina 
d'ús policial de transmissió d'impulsos elèctrics que afecten el 
funcionament de les capacitats motrius de l'organisme. Envia impulsos 
elèctrics d'alt voltatge, baix amperatge i curta duració que interfereixen els 
senyals que envia el cervell i incapaciten el sistema nerviós i motriu de 
forma temporal.
2.2 El DCE ha d'incorporar mesures i elements tecnològics que 
n'impedeixin un ús reiteratiu i continuat en cas de tret accidental, així com 
elements que permetin la traçabilitat i control posterior del seu ús.
La descàrrega ha de tenir una durada màxima de 5 segons i la persona 
usuària l'ha de poder reduir.
3. Personal habilitat per a la utilització del DCE
3.1 L'alcalde o alcaldessa pot dotar els membres de la seva policia local 
d'altres mitjans de defensa, entre ells el DCE o similars, quan aquests 
estiguin previstos en els reglaments interns i homologats per les autoritats 
competents, d'acord amb el que disposa l'article 9 del Decret 219/1996, 
de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies 
locals.
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3.2 El seu ús és restringit als membres del cos de la policia local en 
funcions de responsable del servei, expressament autoritzats i que hagin 
superat la formació teoricopràctica necessària per a l'ús d'aquesta eina 
policial.
3.3 La formació per a l'ús del DCE ha d'incloure aspectes relatius a la 
manipulació, el manteniment i la utilització correcta de l'eina, però també 
coneixements teòrics sobre els procediments de treball i les normes 
deontològiques que s'apliquen en la utilització d'armes i eines d'ús 
policial, així com coneixements teoricopràctics sobre la utilització del 
desfibril·lador extern automàtic (DEA), i ha de tenir caràcter continuat.
3.4 Aquesta formació i les actualitzacions que corresponguin les ha de 
dissenyar l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i les ha 
d'impartir l'ISPC o els formadors que aquest habiliti.
3.5 Els membres de la policia local amb l'arma de foc reglamentària 
intervinguda o retirada no tenen autorització per utilitzar el DCE.
4. Condicions generals d'utilització del DCE
4.1 Per tal d'evitar un mal greu, imminent i irreparable, s'ha d'actuar amb 
la decisió necessària i sense retard.
Només s'han d'utilitzar les eines i les armes d'ús policial en les situacions 
en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física 
dels agents o de terceres persones, o danys que puguin comportar un 
risc greu per a la seguretat ciutadana.
4.2 Atès que l'ús de la força és l'últim recurs, la utilització del DCE 
requereix l'adequació als principis de proporcionalitat, congruència i 
oportunitat.
4.3 Els agents únicament podran recórrer a l'ús del DCE quan sigui 
pertinent d'acord amb els principis anteriors, i abans d'utilitzar l'eina, 
sempre que les circumstàncies ho permetin, cal, d'una banda, haver 
exhaurit totes les vies de diàleg, negociació i mediació prèvies, i, de 
l'altra, avisar la persona requerida, de forma clara, que es farà servir 
aquesta eina si no abandona la seva actitud, i que l'actuació serà 
enregistrada.
4.4 Els efectius policials que disposin de DCE també han de tenir 
disponible un desfibril·lador extern automàtic (DEA) i un dispositiu 
personal de gravació (DPG).
5. Supòsits d'utilització del DCE
5.1 Supòsits d'habilitació per al seu ús:
El DCE és una eina dissenyada per actuar específicament sobre les 
persones amb l'objectiu d'incapacitar-les temporalment i facilitar-ne la 
reducció, detenció, neutralització o qualsevol altra actuació que en 
justifiqui l'ús.
Per tant, només es podrà utilitzar el DCE en els supòsits següents:
- Per reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una resistència 
activa que posi en risc la integritat física dels agents o de terceres 
persones o la mateixa seguretat ciutadana, i perquè es considera l'ús del 
DCE l'alternativa més adequada a aquesta maniobra i així s'eviten les 
conseqüències que podria comportar la utilització d'altres mètodes de 
reducció potencialment més lesius.
- Per reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una actitud 
violenta cap als agents actuants o terceres persones i s'hagi produït una 

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 4128498be877457b9d13f35f489c6002001 Data document: 29/05/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 24/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/07/2020 ALCALDE

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


  Ajuntament de la Roca del Vallès 
   Carrer de Catalunya, 24
   08430 La Roca del Vallès
   Tel: 93 842 20 16
   ajuntament@laroca.cat
   http://www.laroca.cat

agressió o sigui previsible que se'n produeixi una, i no es pugui controlar 
la situació amb la utilització gradual i progressiva de les altres eines de 
què disposen els agents.
- Aquelles situacions en què la persona amenaça els agents o terceres 
persones amb armes blanques, objectes o elements perillosos per a la 
integritat física.
- Aquelles situacions en què la persona posa en risc la seva pròpia vida o 
integritat física (temptatives de suïcidi, conductes d'autòlisi o d'altres) i no 
desisteix de la seva acció, sempre que es valori que l'ús del DCE no 
provocarà un mal superior al que es vol evitar.
- Aquelles situacions d'extrema i urgent necessitat en què s'hagi d'actuar 
per evitar danys imminents amb un risc greu per a la seguretat ciutadana, 
i en què la utilització del DCE sigui l'eina més idònia per resoldre 
l'actuació.
També s'entén com a utilització del DCE el fet de treure'l de la funda i 
efectuar un arc elèctric amb l'objectiu de dissuadir i com a pas previ a la 
descàrrega. Si amb aquesta acció la persona reacciona de forma positiva 
i no cal efectuar la descàrrega caldrà redactar un informe explicatiu intern 
i incloure'l a les diligencies policials.
5.2 Supòsits prohibits o limitats:
Com a norma general, excepte en circumstàncies excepcionals en què es 
valori que l'ús del DCE pot servir per evitar un mal major, no es pot 
utilitzar en els supòsits següents:
- En dones embarassades i persones menors de 12 anys, sempre que els 
agents actuants puguin percebre aquesta condició.
- En persones d'edat avançada o dèbils de salut, sempre que els agents 
actuants puguin percebre aquesta condició.
- En manifestacions i concentracions d'un nombre elevat de persones, 
com a eina de manteniment i restabliment de l'ordre públic. Tanmateix, 
això no n'exclou l'ús sobre persones que, en aquest entorn, es trobin en 
algun dels supòsits previstos a l'apartat 5.1.
- A prop de substàncies o gasos inflamables amb risc de deflagració.
- En espais o circumstàncies en què es pugui posar en risc la integritat 
física de la persona pel fet que aquesta està en espais elevats de terra o 
altres llocs on es pot precipitar al buit per pèrdua d'equilibri en el moment 
d'aplicar la DCE (entre d'altres, balconades, teulades, penya-segats, 
escalada d'edificis).
- En qualsevol altra circumstància en la qual es pugui posar en perill la 
integritat física de la persona o de tercers pel fet que està en un entorn 
aquàtic, utilitza un vehicle o maquinària, o similars.
No és recomanable l'ús sobre animals. Només es pot fer servir sobre 
animals en circumstàncies excepcionals per evitar un mal major i tenint 
en compte les característiques de l'animal i de l'entorn, entre d'altres, la 
pell, el pes, el volum, la direcció de caiguda i les persones que estan al 
voltant.
6. Actuació en cas d'utilització del DCE
Quan s'apliqui una descàrrega sobre una persona, s'han de dur a terme 
les accions següents:
6.1 Accions genèriques:
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- Garantir l'assistència mèdica a la persona a la qual s'ha aplicat, de 
forma prioritària al lloc dels fets o amb el trasllat a un centre mèdic.
Si la persona es nega a rebre assistència mèdica, s'ha de fer constar a 
les diligències que s'instrueixin.
- Sempre que sigui possible, s'ha de gravar el desenvolupament de 
l'actuació i enregistrar imatges de la part del cos en què s'ha produït la 
descàrrega o de ferides, en el cas que se n'hagin produït.
La gravació es durà a terme fins que finalitzi l'actuació al lloc dels fets i 
sempre amb garantia del dret a la intimitat de les persones.
- Se n'ha d'informar l'autoritat judicial, mitjançant un atestat, que s'ha de 
tramitar seguint les pautes establertes a l'apartat 6.3 d'aquest Reglament.
- Se n'ha d'informar el superior jeràrquic immediat i, tot respectant la 
cadena de comandament, l'alcalde o alcaldessa o la persona responsable 
en matèria de seguretat, o les persones en qui aquests deleguin.
- Una vegada utilitzat el DCE, cal preservar tots els elements utilitzats, 
com ara polsador o cartutxos, per garantir la cadena de custòdia fins a 
l'elaboració de l'atestat.
- En el cas que s'hagi d'extreure un cartutx o s'hagin de retirar sondes, 
s'ha de seguir la pauta següent: posar el fiador en posició de seguretat, 
extreure el cartutx utilitzat de la boca del DCE i enfundar l'eina. Per 
extreure les sondes, s'han d'utilitzar guants de làtex o similar, i, sempre 
que sigui possible, és recomanable que aquesta acció la dugui a terme el 
personal sanitari.
- Informar la persona afectada dels fets i dels efectes de la descàrrega 
rebuda, mitjançant un document estàndard.
- S'ha de posar en coneixement del familiar o persona que designi la 
persona afectada que ha calgut usar el DCE i en quines circumstàncies 
s'ha produït aquesta actuació, llevat que la persona afectada, en ple ús 
de les seves facultats, manifesti de forma expressa que no vol que es faci 
aquesta comunicació, circumstància de la qual s'ha de deixar constància.
6.2 Accions específiques:
A part de les actuacions genèriques, s'han de dur a terme les actuacions 
específiques en funció del tipus de lesions produïdes.
Si es produeixen lesions a la persona, més enllà de les lesions inherents 
a les produïdes per l'aplicació de l'eina, s'ha de comunicar al superior 
jeràrquic immediat o a qui es determini.
6.3 Instrucció de diligències policials:
- Sempre que s'utilitzi el DCE sobre una persona, encara que sigui una 
descàrrega fallida, s'ha d'informar l'autoritat judicial mitjançant un atestat, 
que s'ha de tramitar seguint les pautes que estableix aquest apartat 6.3.
- A l'atestat, a més de les diligències que s'instrueixin segons el cas, s'hi 
ha d'incorporar una diligència específica en relació amb la utilització de 
DCE sobre les persones, on s'han de fer constar les dades tècniques del 
dispositiu i el resultat de la seva aplicació.
- A la diligència esmentada, s'hi ha de fer constar si la persona implicada 
ha rebut assistència mèdica o si, per contra, no ha volgut ser assistida. 
En el cas que s'hagin produït lesions, en el sentit de l'apartat 6.2, s'han de 
detallar quines són i la causa.
- També s'ha d'indicar que els elements utilitzats, com ara el polsador, els 
cartutxos i d'altres, restaran en dipòsit per garantir la cadena de custòdia. 
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Per a la seva destrucció, caldrà l'autorització de l'autoritat judicial, la qual 
es podrà sol·licitar transcorregut un mes des del lliurament de les 
diligències.
- Aquesta diligència no s'ha d'instruir si l'ús ha estat en cas de tret 
accidental, previst a l'apartat 6.4.
6.4 En cas de tret accidental:
Si es produeix una descàrrega fortuïta no dirigida a cap persona, s'ha de 
seguir, sense cap altra acció o comunicació més, l'actuació específica 
prevista en aquest apartat:
- Informar el superior jeràrquic.
- L'agent actuant ha de redactar una nota informativa amb l'explicació 
dels fets.
En aquest cas, no s'han d'instruir diligències ni tampoc s'han de dur a 
terme les accions i comunicacions establertes en els apartats anteriors.
7. Normes bàsiques de seguretat
7.1 Atesa la capacitat immobilitzadora del DCE, que pot arribar a ser 
lesiva, cal extremar les mesures de seguretat i la diligència requerida en 
la seva manipulació i utilització, amb la finalitat d'evitar que el mateix 
operador o terceres persones puguin resultar afectades per un ús indegut 
de l'eina.
7.2 Per aquest motiu, en qualsevol context en què es manipuli el DCE, 
s'han d'observar les precaucions i normes de seguretat següents:
1. Qualsevol manipulació del dispositiu s'ha de fer amb el fiador activat.
2. No s'ha d'apuntar mai cap persona si no és que s'ha d'aplicar contra 
aquesta persona.
3. S'ha d'evitar dirigir el làser del dispositiu cap als ulls.
4. S'ha d'evitar l'exposició de les mans davant les sondes quan es 
manipulin els cartutxos.
7.3 S'ha de portar a terme una revisió periòdica dels DCE, amb l'objectiu 
de garantir el bon funcionament del dispositiu.
7.4 De la revisió dels DCE, se n'ha de portar el control i registre 
corresponents.
8. Traçabilitat i control de l'ús
8.1 El DCE ha d'incorporar diversos elements tecnològics que permetin la 
traçabilitat i el control posterior de l'ús i facilitin la prevenció d'excessos 
eventuals o possibles abusos.
En aquest sentit, les policies locals que utilitzin el DCE han de disposar:
- D'un sistema de gravació, bé en el mateix dispositiu, bé a través d'una 
càmera externa.
- De mecanismes que auditin les dades associades a la intervenció.
- D'un número de sèrie únic per a cadascun dels dispositius i, si escau, 
dels cartutxos.
8.2 La policia local ha de disposar d'un sistema que permeti identificar les 
persones funcionàries que han tingut accés a cadascun dels dispositius i 
les circumstàncies en què s'ha usat. Per aquest motiu, ha de mantenir els 
registres següents:
- Els cossos de policies locals que incorporin el DCE en la seva dotació 
han de portar un registre que permeti identificar els agents o membres 
habilitats que en cada moment estan en possessió del dispositiu.
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- Un registre accessible que reculli i identifiqui les circumstàncies i els 
resultats de totes les actuacions que n'hagin motivat l'ús (diligència 
específica en relació amb la utilització dels DCE sobre les persones).
Els efectius policials han de vetllar pel bon funcionament del dispositiu i 
han de portar a terme les comprovacions necessàries al DCE abans 
d'iniciar el servei amb aquest dispositiu.
9. Auditoria i supervisió dels DCE
9.1 El comandament dels agents autoritzats a usar el DCE i els seus 
superiors jeràrquics han de dur a terme les accions de supervisió i 
auditoria necessàries per tal d'assegurar que s'utilitza d'acord amb el que 
estableix aquest Reglament.
9.2 El cos de la policia local té el compromís de prestar atenció a 
qualsevol millora i innovació tecnològica que hi pugui haver en relació 
amb l'ús d'aquesta eina. En aquest sentit, l'estudi d'altres eines i 
tècniques policials que assoleixin els mateixos objectius amb càrregues 
menys lesives ha d'estar permanentment present en les diferents línies 
d'innovació i millora dels processos de treball interns.
9.3 El mal ús del DCE per part de les persones membres de la policia 
local autoritzades, l'ús per part persones no autoritzades i la manca de 
supervisió de la seva utilització per part dels comandaments 
responsables, pot ser objecte de responsabilitat disciplinària, d'acord amb 
el que estableixen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i 
el Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del 
procediment de règim disciplinari aplicable als cossos de policia local de 
Catalunya.
Disposicions addicionals
Primera
Aquest Reglament no és aplicable als serveis de vigilants municipals que 
regula l'article 1.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
Segona
L'ús dels dispositius de gravació i càmeres externes s'ha d'ajustar al que 
disposi la normativa vigent en matèria de videovigilància policial i, en 
concret, el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la 
videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies 
locals de Catalunya.”

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Ara passaríem a aprovació, si escau, la urgència del dispositiu conductor 
d’energia.

Votacions de la urgencia de la proposta:

Aprovada per unanimitat

Votacions de la proposta: 

Aprovat per unanimitat

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 4128498be877457b9d13f35f489c6002001 Data document: 29/05/2020

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

Antoni Peralta Garcerá 24/07/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/07/2020 ALCALDE

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


  Ajuntament de la Roca del Vallès 
   Carrer de Catalunya, 24
   08430 La Roca del Vallès
   Tel: 93 842 20 16
   ajuntament@laroca.cat
   http://www.laroca.cat

Sr. Alcalde.- Doncs agraïts també, perquè amb les situacions actuals creiem molt 
necessari, i evidentment sempre utilitzant-ho i fent-ho servir amb gran ús, això ens pot 
evitar alguns problemes que socialment algunes vegades existeixen i és bo que, com a 
mínim, els representants polítics, per unanimitat ho hàgim pogut aprovar així. Gràcies.

Aprovació de la Proposta d’acceptació de la renúncia de la dotació econòmica dels grups 
polítics Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per la Roca, pel período comprés 
entre el 2020-05 fins el 2020-09 i destinar-ho als fins socials que desenvolupa l’entitat 
Fundació El Xiprer Vallès Oriental, amb CIF número G66589029.

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

ATÈS que l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, ha 
tingut coneixement de les peticions de renúncia de les dotacions econòmiques, 
del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-
AM), presentada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
número ENTRA-2020-3858, en data 15/05/2020 i del grup polític Junts per La 
Roca (Junts), presentada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès número ENTRA-2020-4.146, en data 25/05/2020, pel període comprés 
entre el 2020-05 fins el 2020-09 i destinar-ho als fins socials que desenvolupa 
l’entitat Fundació El Xiprer Vallès Oriental, amb CIF número G66589029.

ATÈS que, d’acord amb la informació facilitada per la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’impacte econòmic de les renúncies de les 
dotacions econòmiques, del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal (ERC-AM), presentada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès número ENTRA-2020-3858, en data 15/05/2020 i del 
grup polític Junts per La Roca (Junts), presentada al Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès número ENTRA-2020-4.146, en data 
25/05/2020, pel període comprés entre el 2020-05 fins el 2020-09, ascendeix al 
següent esquema:
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És per tot això que es PROPOSA al Ple de la Corporació municipal, que adopti 
el següent:

ACORD

PRIMER.- ACCEPTAR la renúncia de la dotació econòmica, del grup polític 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), presentada al 
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès número ENTRA-
2020-3858, en data 15/05/2020 i del grup polític Junts per La Roca (Junts), 
presentada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
número ENTRA-2020-4.146, en data 25/05/2020, pel període comprés entre el 
2020-05 fins el 2020-09, d’acord amb el següent esquema:

SEGON.- INSTAR a la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, l’impuls de la tramitació administrativa que correspongui, als efectes de 
transferir els crèdits sobrants de l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 00 920 48900 – Grups municipals, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, a 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 07 231 48903 - Subvencions 
Entitat El Xiprer, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, als efectes de donar 
compliment a la petició, efectuada pel grup polític Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), presentada al Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès número ENTRA-2020-3858, en data 
15/05/2020 i pel grup polític Junts per La Roca (Junts), presentada al Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès número ENTRA-2020-4.146, 
en data 25/05/2020, de destinar les seves dotacions econòmiques, del període 
comprés entre el 2020-05 fins el 2020-09, als fins socials que desenvolupa 
l’entitat Fundació El Xiprer Vallès Oriental, amb CIF número G66589029.

TERCER.- INSTAR a l’Àrea de Serveis Personals i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’impuls de la tramitació administrativa que 
correspongui, als efectes d’adequar el conveni de col·laboració de l’any 2020, 
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signat entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació El Xiprer 
Vallès Oriental, amb CIF número G66589029, als efectes de donar compliment a 
la petició, efectuada pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM), presentada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès número ENTRA-2020-3858, en data 15/05/2020 i pel grup 
polític Junts per La Roca (Junts), presentada al Registre d’Entrada de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès número ENTRA-2020-4.146, en data 
25/05/2020, de destinar les seves dotacions econòmiques, del període comprés 
entre el 2020-05 fins el 2020-09, als fins socials que desenvolupa l’entitat 
Fundació El Xiprer Vallès Oriental, amb CIF número G66589029.

QUART.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
grup polític Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i al 
grup polític Junts per La Roca (Junts), als efectes escaients.

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

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Àrea de Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, als efectes escaients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt que haurem de votar la urgència si s’escau i la derogació 
si s’escau és la renúncia de la dotació econòmica de dos grups polítics, en aquest cas, 
Junts per la Roca i Esquerra Republicana, de les aportacions mensuals que es reben 
com a grups polítics. En aquest cas, l’aportació que rep Esquerra són 875 € i la que 
rep Junts són 750 €. Tots dos partits han parlat de moment de fer els 5 mesos vinents 
de no cobrar aquesta aportació del grup. Aquests imports són 4.375 d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i 3.750 de Junts per la Roca i per tant el valor són 8.125 €. 
Tots dos han proposat que una petició que es va rebre per part d’El Xiprer, doncs 
aquesta quantitat pugui anar íntegra a aquesta entitat, i el que es proposa, i per això 
es porta aquí al plenari, és perquè, igual que l’aprovació es fa per ple d’assignacions 
als grups polítics, doncs és el mateix plenari qui ha d’aprovar, si escau, aquesta 
aportació. No sé si algú té alguna cosa a dir. Sí? Dani?

Sr. Martín.- No, muy breve. Desde Catalunya en Comú, perdón, desde la Roca en 
Comú, no entendemos que esta propuesta de moción venga a pleno. Consideramos 
que los grupos políticos pueden hacer con sus ingresos aquello que quieran, pero 
entendemos que instrumentalizar un plenario para tomar una decisión de este calibre y 
de este tipo no ha lugar. Luego, insisto que no estuve en la comisión informativa. He 
visto esta moción, pero en los puntos 2 y 3 hace mención a la parte de Intervención 
económica del Ayuntamiento, en el punto 3 hace mención a Serveis Personals de 
l’Ajuntament y esto me hace temer que tendrá algún coste para el Ayuntamiento. No 
he visto ningún informe técnico por parte ni de Secretaría ni de Intervención ni de 
nadie. No sé si tenía que haberlo o no. Dicho eso, me parece estupendo que hagáis 
con vuestros ingresos lo que queráis. Hay partidos que esa parte la tenemos en 
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nuestra declaración ética del partido. Gracias.

Sr. Alcalde.- Perfecte. Sí, Carles Fernández?

Sr. Fernández.- Una intervenció molt coincident amb la del Sr. Dani Martín. A veure, 
entenem que els partits polítics poden fer amb els seus recursos el que considerin 
oportú. Ara, utilitzar l’Ajuntament perquè això es faci visible no ho entenem. Hi ha 
altres partits que hem fet col·laboracions amb entitats socials i ho hem fet sempre amb 
forma molt discreta. No m’allargaré més perquè com que la nostra visió és la discreció 
en aquests temes, doncs cadascú que faci el que vulgui. Si algú necessita que s’aprovi 
en ple per la raó que sigui, doncs ho entenem i ho respectem perfectament. Nosaltres 
ens abstindrem perquè no són els nostres diners i no som qui per decidir el que s’ha 
de fer amb els recursos dels altres. Amb els nostres recursos, nosaltres ja hem pres 
les nostres decisions oportunes. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna altra intervenció? Doncs dir-los, com ja vam parlar i 
explicar a la Comissió Informativa i també en el moment en què es va plantejar 
aquesta situació, els grups polítics, per desgràcia, no podem fer el que vulguem amb 
els nostres diners. Això és una afirmació que no és certa. Els grups polítics, amb les 
nostres aportacions rebudes des de l’Ajuntament, podem fer ús en poques partides. I 
consultat tant l’Ajuntament com els serveis jurídics dels diferents partits, ens diuen que 
nosaltres no podem agafar els diners rebuts i donar-los a una entitat de forma legal. 
Per tant, si ho estiguéssim fent, imaginem-nos que ho féssim, potser estaríem 
cometent una il·legalitat. Per tant, la nostra voluntat no és el que ara s’ha pretès fer, de 
dir: “es vol fer com a altaveu”. Si això s’hagués pogut fer d’una altra manera, ho 
haguéssim fet. Si s’hagués pogut fer una resolució d’Alcaldia s’hagués fet amb una 
resolució d’Alcaldia sense necessitat de donar-li cap mena de transcendència, però, 
com he explicat, el plenari és qui aprova el que cobrem els partits polítics. I, per tant, 
també ha de ser el plenari qui ho digui. Com sempre hem fet, escoltant el que el Sr. 
Secretari i el Sr. Interventor ens diuen en temes econòmics i en tots els temes de 
l’Ajuntament, hem actuat així. Si ara se li vol donar la volta com a que volem fer-ne 
autobombo, doncs molt bé. Nosaltres podríem prendre la mateixa mesura de dir: 
doncs home, si el que se’ns està dient és cert, doncs millor que vostès no tinguin 
problemes, si ho estan fent de la manera que ens comenten. Però nosaltres, en fer la 
consulta tant a l’Ajuntament com als serveis jurídics dels partits, se’ns va comentar que 
això no era possible i per tant hem pres aquesta decisió. Ni perquè surti en un plenari, 
si hagués pogut sortir, els ho repeteixo, amb moció i amb Resolució d’Alcaldia, ho 
haguéssim fet així i hagués passat com tocava. Però com que al final creiem que 
aniran a parar a un bon destí, com segur que són els destins que vostès paguen, 
creiem que ho havíem de fer. No sé si volen fer alguna altra intervenció.

Sr. Martín.- No, no, simplemente...

Sr. Alcalde.- Perdó, Sr. Martín?

Sr. Martín.- No, no. Simplemente una cosa. Espero, Albert, no haber entendido que 
estabas diciendo que los partidos hacemos mal uso de las asignaciones que nos hace 
el Ayuntamiento, que es lo que me ha parecido entender. ¿De acuerdo?

Sr. Alcalde.- No, jo he dit que el que nosaltres hem fet és una consulta i que ens han 
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dit que si ho féssim ho estaríem fent malament.

Sr. Martín.- Y has dicho un trozo donde dices “si ustedes lo están haciendo así espero 
que no tengan ningún problema” o algo parecido. A ver, no tiene más vueltas. Esto es 
lo que es y ya está. Es la solución que habéis tomado. Lo entiendo, ¿eh? Insisto que 
yo no fui a la Comisión Informativa, pero también insisto: en el punto 2 y en el punto 3 
se implica Intervención y se implica Serveis Personals. A nosotros nos gustaría saber 
si esto va a tener algún coste para el Ayuntamiento.

Sr. Alcalde.- No tindrà cap cost per a l’Ajuntament i els serveis econòmics el que han 
de fer (i per això ho faran) és que aquesta partida es destini a Serveis Socials, perquè 
és qui tramita amb El Xiprer aquestes ajudes, i l’Àrea de Serveis Personals, que és qui 
rep aquests diners, els haurà de tramitar amb El Xiprer. Per això aquests dos 
moviments, eh? Per això aquestes dues coses, que una és la Intervenció Municipal i 
l’altra Serveis i Atenció a les Persones. Sí, Sr. Fernández? Carles, no t’escoltem. Tens 
el micròfon...

Sr. Fernández.- Perdó. Nosaltres, quan fem aportacions econòmiques, es fan des 
de... o sigui, nosaltres tenim tots els recursos centralitzats a escala de partit i quan es 
fan aportacions econòmiques es fan des del partit, amb coneixement del partit i, per 
tant, amb coneixement dels serveis jurídics del partit. No faig cap més anotació que 
aquesta.

Sr. Alcalde.- Perfecte.

Sr. Martín.- Toni quería hablar, ¿eh?

Sr. Alcalde.- Perdó. Dani, digues.

Sr. Martín.- No, no. Que Toni quería hablar. Antonio López, perdón.

Sr. López.- Sí!

Sr. Alcalde.- Ah, perdó. Perfecte.

Sr. López.- El punt tercer el que ve a dir és que obliga la Intervenció a fer una 
modificació pressupostària per traslladar els diners que inicialment s’havien de donar 
als partits a la partida nominativa d’El Xiprer. És el que ve a dir el punt segon. Perquè 
Intervenció faci allò que... La llei diu que s’ha de fer una transferència de crèdit. I al 
punt tercer el que s’està dient és que, com que hi ha un conveni amb una quantitat 
determinada per a El Xiprer, si se li ha d’atorgar aquests imports a El Xiprer, s’ha de 
modificar aquest conveni. Per tant, s’insta que l’Àrea de Serveis Personals faci la 
gestió administrativa per modificar aquest conveni. No sé si ha quedat aclarit.

Sr. Martín.- Lo he entendido perfectamente y lo entendí perfectamente en el 
documento. Lo que agradezco es que quede grabado. Gracias.

Sr. Alcalde.- Marta, no sé si volies dir alguna cosa.

Sra. Pujol.- Jo, com a portaveu de Junts, des del primer moment vam entendre que el 
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fet de portar-ho a ple era un tràmit que era inevitable, perquè això vaig entendre des 
del primer moment, i en cap moment teníem cap mena de... La nostra voluntat no era 
que es fes públic aquesta renúncia. Vull dir, no... Em sap greu que s’hagi interpretat 
així, perquè no entenc per què sempre se li han de buscar els tres peus al gat, la 
veritat. Només fer aquest petit apunt.

Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Doncs passaríem a aprovació, si escau, la 
urgència.

Votacions de la urgencia de la proposta:

Aprovada per unanimitat

Votacions de la proposta: 

Aprovat per 11 vots a favor, manifestats pesl regidors dels grups municipals d’ERC (6) i de 
JUNTS (5)  i 6 bastencions, maniefetsades pels regidors dels gurp municipals del PSC (3), de 
CS (2) i de LREC-EGC (1)

Sr. Alcalde.- Perfecte. Ara, tindríem per presentar no sé si una o dues mocions. 
Sempre hem dit que, quan hi ha una moció, si es presenta a la comissió informativa 
per al seu debat o si després, a la comissió informativa, algú ens informa d’alguna 
moció, les debatrem en el plenari i sempre s’han portat a, com a mínim, la possible 
aprovació. Sempre hem acceptat la urgència. En aquest cas, n’hi ha una segura. No 
sé si el PSC també presenta una moció.

Sr.García- No.

Sr. Alcalde.- No? D’acord. Doncs aniria una moció presentada pel grup de Ciutadans. 
No sé si l’Anna ens l’explica i la debatem. Anna?

Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans contra la intervenció 
dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d’Espanya

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos 
si no nuestro modo de entender la sociedad. Cualquier persona puede 
entender que ésta Pandemia mundial nos va a llevar a una crisis socio-
económica sin precedentes y  los datos auguran que así será.

La AIReF1 contempla dos posibles escenarios: ambos, con apertura 
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económica a mediados de mayo - que es optimista con los diferentes 
ritmos o fases de desescalada y los planes cambiantes del actual 
Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más a la 
población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en 
el que haya que añadir más tiempo de encierro en septiembre de 
producirse el mencionado rebrote del SARS-CoV-2 (escenario 2).

En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá 
entre el 8,9% y el 11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y 
el 5,8%. Por su parte, el Gobierno estima una caída del 9,2% en 2020 y 
una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el mejor de los 
casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en 
su escenario más duro contempla una recesión  2,5 puntos superior a la 
cifra del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan 
importante limitando al 5,8% el crecimiento de 2021 en el mejor de los 
casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario 1 de la 
AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.

El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la 
actualización del Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, 
donde decía que “España crecía de manera robusta y equilibrada antes 
de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar que la 
recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es 
obvio, estos datos actualmente no son válidos.

1  La Autoridad  Independiente de Responsabilidad  Fiscal (AIReF)

Actualmente nos encontramos con una situación económica que 
generará un mayor número de parados al previsto por el Gobierno, que 
dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en el 17,2% en 2021, y por 
el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir, cuyo 
coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se 
puede estimar desde la cifra que en junio de 2019 publicó José Luís 
Escrivá cuando presidía dicho organismo, aunque ahora ha dicho que 
serán sólo 3.000 millones. Esto produce un falseamiento de datos del 
paro que generará  un mayor gasto social y no solucionará la débil 
economía española. La realidad según muchos expertos es que el paro 
superará el 30%, provocando una caída de la recaudación del IRPF. A 
estos datos hay que sumarle que en los dos meses del estado de alarma 
el gobierno no ha pagado a más de 700.000 trabajadores que están en 
situación de ERTES.

Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con 
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medidas efectivas que no sean falsas ni populistas y que generen una 
mayor crisis. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la 
ciudadanía y los que más están actuando con sus propios medios 
humanos, materiales y económicos a rescatar a la población.

El Gobierno del Estado es garante de nuestra constitución y como tal, 
debe de respetar el Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente 
en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución 
garantiza la autonomía de los municipios.”

El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de  la  
Constitución obliga a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el 
Tribunal Constitucional, el cual en su STC 4/1981 de 2 de febrero de 
1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, resulta claro que la autonomía 
hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es 
soberanía, y aún este poder tiene sus  límites  y, dado que cada 
organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en 
ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, 
sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero 
sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”

La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto 
derecho a participar en la gestión de los intereses respectivos de estas  
comunidades, matizando en su STC 170/89 de 19 de octubre, que: 
"...sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente 
o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional 
de los Ayuntamientos."  Por lo cual,  el Gobierno de España debe de 
hacer posible que los Ayuntamientos dispongan de todos los recursos 
económicos para hacer frente a la crisis provocada por el Covid- 19.

El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% 
del superávit acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este 
ahorro de los municipios viene de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. El temor de los 
alcaldes es que el Gobierno de PSOE

y Podemos pretenda hacerse con este dinero y no dejar a los 
ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más 
importantes de España han hecho un frente contra la intervención de sus 
ahorros por parte del Gobierno central. Ciudades donde gobiernan todos 
los colores políticos como son: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, 
Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, 
Valladolid, Vigo y Gijón.

El Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento de La Roca 
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del Vallès a la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el 
porcentaje del superávit acumulado de los ayuntamientos que pueden 
gastar para tomar medidas enfocadas a la ayuda de la economía local 
tanto de las familias como de las empresas.

Segundo.- Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España 
de PSOE    y Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de 
los ayuntamientos españoles.

Tercero.- Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios 
de información pública municipal a los vecinos de La Roca del Vallès.

Cuarto. – Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, al  
Gobierno  de España, al Congreso de los Diputados y al Senado.

Deliberacions: 

Sra. Raymí.- Sí. Com ja sabeu, ja la teniu, la moció, així que, si us sembla bé, faré un 
petit resum de l’exposició de motius i després llegiré l’adopció d’acords, no? 
Bàsicament, aquesta moció és contra la intervenció del romanent dels ajuntaments per 
part del govern d’Espanya. Els efectes de la COVID-19, lamentablement, tots ja els 
sabem. A part d’una crisi enormement humana, també és una crisi econòmica, no? 
Amb gran caiguda del PIB, l’atur del 2020 es preveu un augment del 19 %, 2021, d’un 
17 %, o sigui… Perdó, el meu fill. O sigui, que no pinta gaire bé. Per tant, doncs... Un 
segon, eh? Un segon.

Sr. Bassa- Tanca-li el micròfon, Albert, tanca-li el micròfon.

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí. És el que us comentava.

Sra. Raymí.- Perdó, eh? Problemes familiars.

Sr. Alcalde.- Res. Mentre t’aixecaves hem silenciat...

Sra. Raymí.- Gràcies. És que ja és de nit i ja vol anar a dormir. Però bé. Fent així un 
resum, el que estava comentant de la forta crisi econòmica creiem que els ajuntaments 
tenen una part molt important. Ja ho sabem tots, no? Que són l’entitat més propera a 
la ciutadania. I, per descomptat, tots els recursos estan utilitzats a rescatar aquestes 
persones més vulnerables. Ens aferrem a la doctrina del Tribunal Constitucional, que 
emfatitza aquest caràcter d’autonomia local en el tema del dret de la gestió dels 
interessos per part d’aquestes comunitats, o sigui, els veïns d’aquí la Roca. I 
bàsicament el govern d’Espanya ha de fer tot el possible perquè els ajuntaments 
disposin d’aquests recursos econòmics per fer front a la crisi de la COVID-19. I 
utilitzar, per descomptat, la mobilització d’aquest 20 % que van acordar de superàvit 
acumulat que es pugui fer ús. Però clar, hi ha un cert temor que aquest 20 %, doncs 
que el govern d’Espanya se’l quedi i no deixi que els ajuntaments disposin d’ell, no? 
Per part d’això, hi ha 15 ciutats a Espanya que estan fent front en contra d’aquesta 
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intervenció d’aquests estalvis. Per això, nosaltres hem presentat aquesta moció i aquí 
ara us llegeixo, sí, els punts que volem portar a votació:

El grupo municipal de Ciudadanos insta al Ayuntamiento de la Roca del Vallés a la 
adopción de los siguientes acuerdos:

1. Exigir al Gobierno de España que agilice y aumente el porcentaje del 
superávit acumulado de los ayuntamientos que pueden gastar para tomar 
medidas enfocadas a la ayuda de la economía local tanto de las familias 
como de las empresas.

2. Solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los 
ayuntamientos españoles.

3. Dar traslado del resultado de esta moción mediante los medios de 
información pública municipal a los vecinos de La Roca del Vallés.

4. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda, el Gobierno de 
España, al Congreso de los Diputados y al Senado.

I aquesta seria la moció. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú té alguna cosa a dir sobre aquesta moció?

Sr. Martín.- Sí. Yo, de forma muy breve, volvería a decir lo mismo. Como no estuve en 
la comisión informativa, no pude opinar. A ver, nosotros… No entraré en la parte de la 
exposición de precedentes y demás porque entonces nos liaríamos un montón. Sobre 
los acuerdos, tampoco mucho que decir. A mí me parece una moción preventiva. Es 
decir: creemos que el Estado va a intervenir en las arcas municipales. ¿Por qué? ¿En 
qué proceso del Congreso de los Diputados, del Parlament de Catalunya, de cualquier 
parlamento se ha hablado de intervenir las arcas municipales? ¿De sustraer a los 
ayuntamientos parte de este capital que tenemos ahí? Hasta donde yo sé, en ningún 
sitio. Hasta donde yo sé. Ya sé que a este gobierno del Estado se le llama comunista, 
bolivarista y no sé qué cosas más. Pero, a ver, eso queda para la jerga de cuatro. De 
ahí a que estemos hablando de que se va a sustraer el dinero de los ayuntamientos… 
A ver, yo creo que… Seamos un poco más prudentes y el camino por donde va, es lo 
que dice la Federación Española de Municipios, lo que dice la “La Fede” de Cataluña y 
lo que dice la Asociación Catalana de Municipios, que es que se libere más dinero. 
Más dinero del remanente, nada más. Me parece una moción… Lo siento, ¿eh? Pero 
que, por mí, no tiene por dónde cogerse. Gracias.

Sra. Raymí.- Contesto ara o més tard?

Sr. Alcalde.- No, Anna, si no t’importa, primer que... el...

Sra. Raymí.- Ah, d’acord, d’acord.

Sr. Alcalde.- El Paco Garcia Lorenzana té demanada la paraula i intervé, fem una 
ronda primer i així després ens respons, si et sembla bé.

Sra. Raymí.- Sí, sí.
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Sr. Alcalde.- Paco.

Sr. Garcia.- Jo, en primer lloc, el que lamento és que la bona voluntat que semblava 
que hi havia a la Comissió Informativa per tal d’arribar a una moció que fos de consens 
entre tots els grups polítics no hagi estat possible. També vull dir que, com que em 
vaig comprometre jo, personalment, a presentar un text alternatiu, si se m’hagués dit 
des del primer moment que l’acord important i innegociable per part de Ciutadans era 
el segon, doncs ens haguéssim estalviat la feina de tots aquests dies. Jo pensava que 
realment el punt important d’aquesta moció era la primera, que era la petició o 
l’exigència al govern de l’Estat d’augmentar el percentatge del superàvit acumulat que 
estigués a disposició dels ajuntaments. Incidint una miqueta en la línia del que ha 
comentat el Sr. Dani Martín, realment és una moció absolutament preventiva sobre 
una suposada intervenció dels diners municipals que no té reflex en cap document que 
jo hagi pogut consultar. No té cap mena de reflex ni en el document que van acordar la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis on som 
representants tots els partits que estem en aquest plenari i alguns més, que és el 
Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, i tampoc hi 
ha cap menció a aquest tema en el document que la Federación Española de 
Municipios y Provincias va presentar al govern com a document de negociació, que 
són les Medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del 
coronavirus. En cap documentació es menciona en cap moment aquesta intervenció 
que vostès han posat en la seva moció i, per tant, tampoc és cert en els antecedents 
que hi hagi 15 de les grans ciutats espanyoles súper preocupades per aquesta 
intervenció, perquè no és cert. No és cert, perquè el màxim òrgan on estan 
representades aquestes ciutats, que és la Federació Espanyola de Municipis y 
Províncies, no menciona aquest fet en cap moment en el document que li ha presentat 
al govern. Més enllà d’això, la seva moció és més una moció en contra del govern que 
no una moció en defensa de les finances municipals. És a dir, sembla que tota la culpa 
de la situació que estem vivint a les finances municipals és del govern actual, quan tot 
això ve de la famosa llei ARSAL, que va aprovar el PP amb el suport de Ciutadans en 
el seu moment. I d’aquí és on tenim els problemes. Aquí és on venen tots els 
problemes que tenim les administracions municipals en aquest moment. Quan vostès 
demanen exigir una cosa a un govern que no hi ha cap document que digui que ho 
està proposant i, en canvi, no entren a negociar les altres propostes d’acord que 
posàvem nosaltres en el nostre text alternatiu com era la flexibilització de la regla de 
despesa, la pròrroga del destí del superàvit del 2019 pel 2020, que els ajuntaments 
puguin realitzar despeses en àrees de les quals no són estrictament competents, que 
s’elimini la taxa de reposició, que és un límit importantíssim que impedeix que els 
ajuntaments, i sobretot també l’Ajuntament de la Roca, pugui ocupar totes les places 
que té buides dintre de la seva estructura tècnica i administrativa. Sembla que això no 
és important. L’únic important és fer un atac en contra del govern actual sobre una 
cosa que suposadament pretén fer quan ningú ho està plantejant. I els que han de 
defensar amb més força aquesta hipotètica intervenció, que seria la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, ni tan sols ho planteja, ni tan sols ho menciona ni 
en els antecedents ni en tot el document, i és un document força llarg, de les Medidas 
económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del coronavirus. 
Llavors, nosaltres, a la comissió informativa, pensàvem realment que la part important 
de la moció de Ciutadans era el tema econòmic, no l’atac al govern. Per això vam fer 
l’esforç de presentar un text alternatiu perquè poguéssim consensuar entre tots els 
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grups polítics. No ha estat possible. També ens vam comprometre en aquella comissió 
informativa que nosaltres no posaríem cap mena de problema perquè, si no hi hagués 
consens, vostès poguessin presentar la moció que han presentat i debatre i presentar-
la en el ple. Nosaltres hem complert amb els nostres compromisos i, evidentment, el 
nostre vot en aquesta moció serà negatiu. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. No sé si també havia demanat la 
paraula... Marta Pujol, havies demanat la paraula? Espera un segon. Obro l’àudio? 
D’acord, sí.

Sra. Pujol.- Ja està. Bé, en aquest cas, nosaltres, els regidors de Junts, crec que ens 
hauríem de disculpar, almenys jo, com a portaveu i cap de llista, perquè la moció del 
Paco la vam rebre abans-d’ahir. Jo l’he llegida molt per sobre i per motius laborals i tot 
plegat, la veritat és que l’he llegida, però no l’hem discutida. Jo veig, a la moció de 
Ciutadans, un punt de... bé, un punt no, força demagògia, perquè sí que és cert que 
crec que tots els ajuntaments necessitem poder gestionar els nostres superàvits d’una 
manera més àgil i que ens permeti, d’alguna manera, afrontar les necessitats 
econòmiques que tenim una mica més personalitzat, no? I d’aquí a fer l’exposició de 
motius que presenta la moció de Ciutadans, doncs segur que no hi podem estar 
d’acord. Podríem estar molt més d’acord amb la vostra moció, Paco. Sobretot amb el 
que es proposa. Però la veritat és que no ho hem estudiat, no hem fet l’exercici de 
reunir-nos tots plegats i de fer una moció conjunta amb què estiguem còmodes tots. 
Per tant, demanar la disculpa de no haver fet aquest exercici. Jo, per descomptat, crec 
que la moció de Ciutadans no la podem... no hi podem estar d’acord.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Marta. Acabo jo, Anna, i comencem. De fet, nosaltres, la 
pregunta de si es presentaven les dues mocions, era perquè amb els acords entenem 
també que el segon acord és un atac directe contra el govern i, en una situació com 
l’actual, estem vivint atacs que tindran tota la raó de ser cap al govern espanyol, però 
n’hi ha altres que no tenen raó de ser. Nosaltres sempre hauríem d’estar, i estem 
d’acord, amb el tema de poder blindar, en aquesta situació actual, la possibilitat que 
això, que s’acostuma a anomenar un globus sonda, que malauradament se n’han 
deixat anar durant aquesta crisi més d’un i algun s’ha tirat endavant i algun altre 
probablement no per la reacció que hi ha hagut, pugui ser, i dic només pugui ser 
perquè no tinc manera de demostrar-ho, que es pugui estar pensant a fer alguna mena 
d’actuació similar. Comparteixo tant amb la Marta com el que ha dit el Paco i per això 
jo preguntava si ells presentarien la seva moció, que també havien parlat de fer-la, 
perquè la moció del PSC, en els acords, anava molt més enllà. La moció del PSC està 
anant a fer-li una petició al govern central que, probablement, al propi govern de l’Estat 
no li agradi rebre d’un Ajuntament una mena de moció així. Però aquesta està molt bé 
perquè, al final, un Ajuntament com nosaltres, que per a algunes coses podríem tenir 
recursos, tenim les mans lligades, com tots els ajuntaments, de poder contractar més 
persones, places que tenim dotades i creades, de poder utilitzar molt més potentment 
els recursos que tenim i, sincerament, creiem que era molt important. De tota manera, 
nosaltres, com que vam entendre, i així ho dic jo, que es portarien, si no ens posàvem 
d’acord, les dues mocions. Per tant, el que haguéssim estat, fins i tot, disposats a dir 
que algunes coses de la seva moció, com jo ja vaig dir al principi, s’haurien de canviar 
perquè la poguéssim votar favorablement, sobretot del tema dels antecedents, perquè 
el que sí que hem de tenir molt present és que a vegades tenim una tendència, aquí a 
l’Ajuntament, jo el primer, agafar les mocions, no llegir-les íntegrament, no llegir els 
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antecedents. A vegades en els antecedents és on ens fotem les gardeles ben fortes 
políticament, no? On nosaltres, alguna vegada, hem hagut de... al propi PSC o a 
Iniciativa demanar-li de modificar algunes paraules dels antecedents o matisar-les per 
tal de poder-nos sentir tots còmodes. Perquè en els antecedents, a vegades, és on es 
fa molta política i es fan uns atacs, diguem-ne, potser molt durs. En aquest cas, els ho 
repeteixo, eh? La situació no és fàcil per a ningú. Estem d’acord que, com es diu en 
castellà, “si el río suena, agua lleva” i ens feia por que realment pogués ser aquesta 
situació. De tota manera, els ho dic: amb l’exposició de la moció del PSC ens sentiríem 
moltíssim més còmodes, perquè parla de moltes de les coses que realment hem de 
parlar i de tot el que s’ha fet i amb l’exposició de requeriments també. Els hem de dir 
que si poguessin modificar la seva, la de Ciutadans, probablement fins i tot la podríem 
arribar a votar. Modificant-la probablement a uns nivells que no interessés. Però la 
podríem arribar a votar. La del PSC la podríem arribar a votar segur tenint, també, en 
compte que a vegades algunes de les peticions que es fan són molt genèriques o són 
genèriques cap a administracions que ... govern. Però fins i tot així la podríem arribar a 
votar. Sé que potser és demanar molt, perquè no hem sigut capaços de fer-ho aquesta 
setmana, amb el tema de fer una fusió de totes dues. Jo entenc que estem tan 
allunyats que és molt difícil que el que nosaltres us puguem demanar vosaltres ho 
pugueu acceptar. De la mateixa manera, us diríem que la moció que ha presentat el 
PSC crec que si la presentés el PSC a tots nosaltres, inclús vosaltres, us seria molt 
difícil votar-hi en contra. Clar, no sé si amb tot això que he dit jo el PSC estaria 
disposat a entrar a la seva moció i incloure aquest punt que vosaltres voleu pressionar 
més el govern espanyol. No sé si seria factible, no ho sé. Perquè, sincerament, creiem 
que arribarien les dues i que a la vostra us diríem que hi ha coses que no podem 
acceptar i a la seva l’acceptaríem, perquè la vèiem molt més potent. També, i és 
simplement una visió (eh, Anna?), la del PSC veiem que és una moció que el Paco ha 
treballat i el Paco, com a regidor des de fa anys, coneix unes necessitats del poble, i 
en el vostre cas és una moció gairebé de ciutat. Perquè fins i tot en els antecedents, 
quan parla de ciutats, la realitat és que les ciutats són molt diferents. Però per això ho 
dic, eh, Anna? O sigui, que si us hem de dir que no la votarem favorablement o el que 
sigui us ho diem, però que el que volem donar a entendre és que creiem (i en aquest 
cas crec que parlo en nom de tots, pel que també ha dit la Marta, i de tot el govern) 
que la del PSC va molt més enllà del que demaneu vosaltres. De fet, aquesta moció 
del PSC de la Roca, vista en molts altres municipis, jo estic convençut (inclús, t’ho he 
dit, tu mateixa) jo crec que l’aprovaríeu. Veig que el Paco també ha demanat la mà. No 
sé si vols que li passi primer a ell i després tu o si vols parlar tu...

Sra. Raymí.- Comento de pressa perquè si no se me’n va la idea. Que són tants 
punts... Sobre d’on ve això que no s’ha dit mai. Jo, personalment, la moció ha vingut 
del partit, per tant, ja els ho preguntaré el redactat d’on l’han tret. Però sí que he vist 
declaracions de la ministra Montero que parlava d’aquesta intervenció als ajuntaments. 
Però això personalment. A escala de partit, si vols, ja els ho preguntaré exactament de 
quin document ho han tret. Vam dir que sí, de treballar la moció en conjunt. No us vam 
dir que no estàvem d’acord amb els vostres punts: vau dir que us vau carregar el més 
important de la nostra moció, que era no intervenir el superàvit. No intervenir aquest 
romanent de tresoreria, és el que dèiem. No dèiem que no estiguéssim d’acord amb la 
vostra, simplement heu tret el punt fonamental, que és la no-intervenció. Després, això 
ja no... Després, per exemple, aquest “no” tan rotund, hi ha municipis que no ho veuen 
igual del vostre mateix partit, que veu que la moció té sentit. S’ha aprovat en altres 
municipis on el PSC està governant, municipis del Vallès Oriental. O sigui que no és 
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una moció tan forassenyada, perquè propis... Granollers. Granollers l’acaba d’aprovar, 
s’ha abstingut el PSC perquè pugui tirar endavant, igual que tots els altres partits, no? 
Vull dir que no és una moció tan rara i molts ajuntaments la tiraran endavant perquè és 
un benefici claríssim per al poble. Ara, això que diu la Marta, demagògia, doncs es 
podria dir el mateix del que acabeu de fer vosaltres amb les aportacions que feu dels 
partits. És buscar tres peus al gat, no? Al final és una cosa bona per al poble, si vols 
veure-ho tu com una demagògia, doncs allà tu, no? I, per descomptat, a nosaltres, la 
moció del PSC ens sembla bé, el que passa és que traieu l’essència de la nostra. 
Treballar en conjunt sempre, mentre siguin coses bones per al poble, genial. No tenim 
cap problema, si es pot presentar, però no traieu que amb la nostra aportem coses. Si 
alguna cosa de la redacció de motius no us sembla bé, sí que la podem anar canviant 
punt per punt. El meu apunt era que no es podia carregar tota la moció i començar de 
zero. Com a mínim guardar aquesta essència que havíem fet nosaltres a la nostra 
moció. En cap moment vaig dir que no estava d’acord amb el que exposaves. 
Simplement vaig dir que la part principal és la no-intervenció d’aquest superàvit. I no 
sé si m’he deixat algun punt, perquè han estat moltes coses, però ja estaria.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Anna. Paco Garcia?

Sr. Garcia.- Sí, sí.

Sr. Alcalde.- Sí.

Sr. Garcia.- A veure, dues coses: una sobre la moció i una altra cosa sobre el que ha 
comentat ara la Sra. Raymí. El compromís que jo vaig agafar en nom del grup 
municipal socialista, a la Comissió Informativa, era intentar treballar per tenir una 
moció que la poguéssim presentar tots els grups polítics de l’Ajuntament i que no 
arribàvem a cap mena d’acord. Facilitaríem, d’alguna manera, que Ciutadans 
presentés la seva, que la debatem, i que es voti. Com que tampoc no sabíem si la 
moció alternativa que havíem presentat havia agradat a la resta de grups polítics, 
tampoc no vam considerar que era adient simplement també presentar-la d’urgència i 
aquí fer una contraposició entre una moció i l’altra. Per aquesta raó, jo, com que veig 
que hi ha una certa unanimitat en que la moció alternativa nostra pot ser interessant, el 
que sí que farem serà entrar-la oficialment a l’Ajuntament perquè es pugui incloure en 
el proper ple que se celebri, sigui ordinari i extraordinari, i, en tot cas, que la puguem 
treballar entre tots els grups per arribar a un text de consens. Crec que no serà gaire 
difícil perquè, com he dit abans, el contingut d’aquesta moció surt, precisament, del 
document de consens aprovat per l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya i, per l’altra banda, pel document de consens, perquè allà 
estan representats els ajuntaments de tots els grups polítics de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. L’entrarem per registre perquè es pugui incloure 
en el proper ple i que, abans, ja ens oferim per poder treballar-la amb la resta de grups 
per afinar-la en tot el que sigui possible. Respecte a la moció de Ciutadans, jo l’únic 
que puc dir a la Sra. Raymí és que jo, en la Comissió Informativa, vaig deixar bastant 
clar que el punt que nosaltres també consideràvem innegociable, perquè no ho veiem 
en una moció d’aquesta mena, és precisament aquest de la suposada intervenció del 
superàvit dels ajuntaments. I dic suposada perquè és una suposada intervenció que no 
es troba en les reclamacions o en les coses que estan demanant totes les entitats 
municipalistes tant catalanes com espanyoles. Jo ja vaig dir d’entrada que aquest és el 
punt que nosaltres descartàvem. Tot el que sigui exigir (i dic exigir a un govern en què 
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estem representats el Partit Socialista) que puguem utilitzar el superàvit, que puguem 
fer despeses en temes que no ens corresponen, que puguem utilitzar els romanents 
de tresoreria, que no tinguem la taxa de reposició... amb tot això no tindrem 
absolutament cap problema. Ja ho he dit més d’una vegada en aquest ple: nosaltres 
no tenim cap problema en exigir al nostre govern, al govern del nostre partit. El que no 
farem és aprovar o recolzar la introducció d’una moció o d’un acord que sigui 
absolutament preventiu i a més a més amb uns antecedents que pràcticament fa 
responsable el govern actual de la situació de les finances municipals, que és un 
problema que ve de l’època del govern del PP i de la gestió del ministre Montoro. A 
partir d’aquí, estic segur que hi haurà temes en què ens puguem posar d’acord tots. 
Perquè crec que tothom que hagi tingut responsabilitats de govern en un municipi es 
troba amb els mateixos problemes financers. Sigui del color polític que sigui, tingui el 
projecte polític que tingui. Tots ens trobem amb els mateixos problemes. La nostra 
moció anava per aquesta línia. Jo el que dic és que l’entrarem per registre, espero que 
la resta de grups facin les seves aportacions que creguin oportunes i que la puguem 
presentar en el proper ple no com una moció del PSC sinó com una moció conjunta de 
tot el consistori. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Si em permeteu, jo sé 
que no és això, però, Anna, hi hauria alguna possibilitat que deixéssiu sobre la taula la 
vostra... Jo us podria agafar un compromís, eh? I és: si en algun moment es fa algun 
moviment per fer això que estem dient (que només s’ha verbalitzat però no s’ha fet cap 
cosa que pogués indicar aquesta situació), us asseguro que trigaríem 10 minuts a 
convocar un ple extraordinari (i això, com podeu imaginar-vos, no ho hem treballat), 
seria el primer de presentar la vostra moció sencera, si cal, i votar-la amb urgència i fer 
un posicionament polític total. Per defensar això que estàs comentant, aquest punt que 
tu dius, que és cert que s’ha escoltat, però que no hi ha cap document o alguna cosa 
que ens ho aguanti. Les paraules probablement sí, és el que dèiem, la verbalització 
que jo deia d’un globus sonda. Jo crec que podria ser interessant si la deixéssiu sobre 
la taula i, ja us dic, jo agafo el compromís que si això el govern (que fins i tot se 
l’anomena govern comunista com si s’insultés i per a mi això no és cap insult), que si 
aquesta situació es donés, t’asseguro que jo, com a alcalde, no em poso a picar-ne 
una. Agafo la vostra i la presento, si aquesta fos la situació que ens trobéssim, però 
crec que podria ser una bona cosa fer això que ha comentat el Paco de treballar-la, 
fer-la entre tots, que sigui una moció conjunta. És el que et comentava, demanar-li al 
govern del teu mateix color el que s’està proposant a la moció del PSC és molt 
contundent. No ho dic per dir-ho. Si la moció del PSC estigués raspallant només no sé 
què, també et dic que no hi donaríem amb aquesta contundència la nostra opinió. Jo 
t’he fet aquesta petició, però evidentment aquí qui mana (sobretot que quedi clar) ets 
tu. Si tu decideixes que la portes a... Bé, tu i el Carlos, si decidiu que la porteu a 
aprovació, evidentment jo crec que tothom votarem a favor de la urgència i, per tant, 
passarà a votar-se, i després ja cadascú votarà el que cregui oportú.

Sra. Raymí.- M’imagino que la... Estic a... Ah, d’acord. No sabia si m’escoltàveu. 
M’imagino que la del PSC es presentarà de totes maneres en el pròxim ple d’urgència, 
per tant, si us sembla bé, votem aquesta perquè ja està en el ple i, de totes maneres, 
també nosaltres estem disposats a treballar la que pugui presentar el PSC, clar.

Sr. Alcalde.- Com tu creguis. Si voleu, fem això.
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Sra. Raymí.- Sí, sí.

Sr. Alcalde.- D’acord. Doncs passem a aprovació ara, de moment, la...

Sra. Raymí.- Urgència.

Sr. Alcalde.- La urgència.

Votacions de la urgència: 

Aprovada per unanimitat

Votacions de la moció: 

Desestimada per 15 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (6), 
de JUNTS (5), del PSC(3) i de LREC-EGC (1) i 2 vots a favor, manifestats pels regidors de CS.

Passem al bloc de dació de compte. Marta, el primer és la modificació pressupostària 
de...

Sr. Martín.- Albert, Albert.

Sr. Alcalde.- Perdona, Dani.

Sr. Martín.- ¿El tema de la moción de Nissan?

Moció de suport als treballadors i treballadores de l’empresa Nissan.

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

A         de maig de 2020, el Ple de l’Ajuntament de                          aprova per 
unanimitat/majoria la resolució següent:

1. Els grups integrants de l’Ajuntament de la Roca del Vallès                         
manifesten el seu total suport als treballadors i treballadores de Nissan, 
que, des del 4 de maig del 2020, es troben en vaga indefinida per la 
incertesa a què s’enfronten davant el possible cessament de l’activitat 
industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca (Barcelona), 
Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca.

2. El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern 
de la Generalitat i Govern central) a promoure totes les accions necessàries 
per interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes 
de fabricació de Nissan i l’ocupació que en depèn.
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3. El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències 
que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i 
empreses auxiliars que treballen per a Nissan, i que afecta més de 20.000 
treballadors i treballadores a Catalunya.

4. El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un 
motor important de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i 
dona feina a centenars de milers de treballadors i treballadores a 
Catalunya.

Per tot això, l’Ajuntament de  la Roca del Vallès  insta la direcció de Nissan a 
replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució 
que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del 
conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials 
que pot tenir al territori

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Ah, hòstia! Ai, perdó. Perdoneu. “Ostres”, volia dir. Sí. Teníem una moció 
que havia arribat que us l’hem feta arribar a últim moment. No sé si sobre aquesta 
moció voldríeu fer canvis. Malauradament, ens ha arribat uns minuts abans del ple. 
Com totes i tots sabreu, avui hi ha hagut una nefasta notícia, que és el tancament de 
les plantes de Nissan. A Catalunya i a Espanya, eh? Vull dir, en això no diferenciem. 
És l’afectació directa o indirecta a 23.000 famílies, que és un cop duríssim. Esperem 
que, com a mínim, les administracions públiques els ho posin el més difícil que es 
pugui posar a aquestes empreses que no els importa massa la situació dels seus 
treballadors i de les famílies que en depenen. Us l’hem passat, no sé si heu tingut 
temps de mirar-la. L’heu pogut llegir, l’heu pogut valorar? Voldríeu fer alguna 
rectificació, algun afegiment? No sé. No sé si algú de vosaltres vol comentar i veure 
què.

Sr. Martín.- Yo la he leído por encima y es casi, casi exactamente la que se ha 
aprobado en Cardedeu por unanimidad del plenario.

Sr. Alcalde.- D’acord. No sé si a la de Cardedeu li hauran pogut fer alguna variació, 
alguna cosa de... No ho sé, eh?

Sr. Martín.- Han añadido (es que no la encuentro) han añadido dos puntos porque la 
han negociado esta mañana, creo. Pero no me ha dado tiempo a…

Sr. Alcalde.- D’acord. No sé si Ciutadans l’heu pogut llegir, la voleu valorar?

Sra. Raymí.- Sí, l’hem llegit i hi estem súper d’acord, vull dir que...

Sra. Pujol.- Nosaltres també.

Sra. Raymí.- Ens ha agradat molt. Sí, sí, endavant.

Sr. Fernández.- Des del PSC, també completament d’acord.
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Sra. Raymí.- Sí, sí.

Sr. Alcalde.- D’acord.

Sra. Pujol.- Des de Junts també.

Sr. Alcalde.- Sí, Marta, no, no, s’havia sentit que... Oi que ho havies dit ja, Marta? 
S’ha escoltat, eh? D’acord, sí, sí. O sigui, entenc que tothom estaria d’acord. Potser el 
Dani està buscant a veure si hi ha algun punt que haguéssim d’afegir. Evidentment, si 
votem que sí, serà una moció que es presentaria i seria com a plenari de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès i es faria l’advertiment, avís. Us sembla bé passar-la, voleu que 
la llegim una mica, voleu que llegim sobretot el tema dels acords? Ho dic per si voleu 
que ho fem així.

Sr.García- És molt curta.

Sr. Alcalde.- Sí, per això.

Sr. García- Jo crec que sí, perquè és molt curta. Vull dir, no...

Sr. Alcalde.- Perfecte, no, no. Dic... És la resolució de suport als treballadors i 
treballadores de Nissan. Aquí és una resolució de suport que nosaltres diríem moció 
del ple de la Roca del Vallès, o de tots els grups polítics, partits polítics, que amb data 
d’avui, dia 28 de maig del 2020, l’Ajuntament de la Roca del Vallès aprova per 
unanimitat dels grups integrants de l’Ajuntament. Manifestem el seu total suport als 
treballadors i treballadores de Nissan, que des del 4 de maig es troben en vaga 
indefinida per la incertesa amb què s’enfronten/s’enfrontaven davant del possible 
cessament de l’activitat industrial de la Zona Franca, de Montcada i de Sant Andreu de 
la Barca. El ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell, govern de 
la Generalitat i govern central a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar 
la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i 
l’ocupació que en depèn; que el ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació 
les conseqüències que una mesura tan dura pot comportar al conjunt de proveïdors i 
empreses auxiliars que treballen per a Nissan i que afecta més de 20.000 treballadors i 
treballadores a Catalunya, el ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de 
l’automoció és un motor important de l’economia, un teixit industrial que genera 
riquesa i dona feina a centenars de milers de persones, de treballadors i treballadores, 
a Catalunya i que, per tot això, l’Ajuntament de la Roca del Vallès insta la direcció de 
Nissan a replantejar-se les possibles decisions. En aquest cas, seria les seves 
decisions dràstiques, i exigeix una solució que permeti el manteniment de l’ocupació 
tant directa com indirecta del conjunt de treballadores, ateses les enormes 
conseqüències socials que això pot tenir al territori. Si us sembla bé, l’única cosa que 
modificaríem seria “les seves possibles decisions”, sinó serien “les seves decisions”, 
perquè, per desgràcia, ja l’han pres. No sé si voleu afegir alguna altra cosa a aquesta 
moció. Doncs si no teniu res més, passem a aprovació la urgència d’aquesta moció.

I ara passaríem a la votació de la moció.

Votació de la urgència de la moció 
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Aprovada per unanimitat

Votació de la moció 

Aprovada per unanimitat

Sr. Alcalde.- D’acord. Ara sí que crec que ja hem passat totes. Disculpeu que... 
Gràcies al Dani que ho ha recordat, si no a mi se’m passava per alt totalment la moció. 
Gràcies.

D) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2020/01.

Sr. Alcalde.- Ara sí, passem a dació de compte.

Sra. Pujol.- Sí. Des de Serveis Econòmics, crec que hi ha dues dacions de compte. La 
primera és d’una resolució d’Alcaldia d’una modificació pressupostària que nosaltres, 
en aquesta situació de crisi o d’emergència COVID, hem fet dues modificacions 
pressupostàries: una, que va passar per ple, que la vam aprovar en el darrer ple; i 
aquesta, que va ser per resolució d’Alcaldia, ja que els grups de programa eren els 
mateixos i no va caldre portar-ho a ple. En aquesta resolució es posen les aplicacions 
pressupostàries que s’augmenten. Són, primer, una, inversions en reposició de 
mobiliari. Perdoneu, però és que m’han posat bràquets i parlo fatal. Inversions 
reposició de mobiliari d’edificis municipals, que vam posar 19.258 € perquè l’any 
passat, a finals d’any, es van comprar unes cadires que estava relacionat amb un 
pacte que s’havia fet amb el Comitè de Seguretat i Salut, si no m’equivoco, per 
comprar aquestes cadires, i com que la factura va entrar l’any 2020 s’ha hagut de fer 
aquesta modificació pressupostària per dotar d’aquests diners aquesta partida. I l’altra 
va ser la primera endollada de diners a la partida de situacions d’emergència, que es 
va fer un ingrés de 12.500 €. En total, l’increment ha suposat de 31.758 €. Les partides 
que s’han reduït per poder proveir aquestes anteriorment esmentades han sigut les 
que veieu aquí en aquesta relació: manteniment d’edificis, despeses imprevistes, 
activitats de solidaritat, campanyes de sensibilització i accions en plans d’igualtat. Això, 
per un costat, la primera dació de compte. 

C-2 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat –
Període 2020-1T

Sra. Pujol.- La segona és la dació de compte del període mitjà de pagament, la 
morositat del primer trimestre de l’any 2020. Aquest primer trimestre, tenim un període 
mitjà de pagament de 51,91 dies. Veieu que, quan el període mitjà de pagament hauria 
de ser de 30 dies, aquí ens n’hem anat a 51 i la morositat és de 33,52. El període mitjà 
de pagament s’ha vist incrementat sobretot per la dificultat que hem tingut en el 
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pagament d’algunes factures relacionades amb l’Escola Bressol Municipal. Han vingut 
amb molt retard. També per alguns problemes que tenim amb la comptabilització 
d’alguns subministraments que teníem un contracte amb un programa que ens 
comptabilitzava els subministraments. Aquest contracte va caure, va caducar. Ara ja 
estem amb el Consell Comarcal. Hem fet un conveni perquè ells ens faran aquesta 
tasca i així les factures de subministraments es podran comptabilitzar i podrem 
comptabilitzar de manera adequada quin és el subministrament perquè el tècnic pugui 
confirmar aquesta factura i es pugui pagar en temps i forma. Per part meva ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Marta. La següent és del període mitjà de pagament.

Sra. Pujol.- Albert, he fet les dues. Una i l’altra. D’acord?

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de contractació de material 
informàtic per al teletreball del personal de l’Ajuntament i C-4 Dació de compte 
de la Resolució d’Alcaldia de contractació de maletes per als ordinadors 
portàtils del personal i de memòries USB

Sr. Alcalde.- D’acord. La següent de dació de compte és la de la compra del material 
informàtic amb la necessitat de veure que havíem de començar a enviar els 
treballadors i treballadores de l’Ajuntament a casa perquè podia passar el que 
finalment va acabar passant, que va ser el confinament total. Es va comprar material 
informàtic per fer el teletreball els treballadors i treballadores, que no s’havia fet mai. Hi 
havia algunes previsions de partides de compra de material informàtic, però no eren en 
el sentit d’haver de comprar el tema de portàtils. Sobretot s’han comprat tots els 
portàtils, memòries USB, i després també el tema de les maletes dels propis 
ordinadors. Aquestes han sigut dues dacions i dues resolucions: una, on es parlava del 
tema de la compra dels ordinadors per fer teletreball; l’altra, on es parlava de la 
compra de les maletes per als portàtils i les memòries USB.

C-5 Dació de compte del contracte de subministrament de material higiènic de 
protecció per al COVID 19

Sr. Alcalde.- També lligat a la crisi, el punt cinquè de dació compte seria de la compra 
de subministrament de material higiènic per a la protecció de la COVID-19. S’han 
adquirit gels de neteja, s’han adquirit productes de neteja per poder fer desinfeccions a 
espais municipals i a la via pública, i hi ha hagut una resolució en aquest sentit.

C-6 Dació de compte del contracte de serveis d’utilització d’una aplicació de 
videoconferència per a la celebració de les sessions plenàries de la Corporació i 
d’altres reunions no presencials

Sr. Alcalde.- Després, la següent és la de la compra del Zoom, de la plataforma que 
estem utilitzant ara mateix per fer la vídeo... Bé, en aquest cas, el ple ordinari de 
manera telemàtica, i s’ha hagut de comprar. 
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C-7 Dació de compte de la contractació de serveis de control remot 
(Teamviewer) per poder atendre remotament les incidències i consultes de 
treballadors de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Sr. Alcalde.- Però això també venia en aquest sentit. Com que tenim tota la gent 
treballant des de casa amb teletreball, hi ha un programa que és el TeamViewer, que 
és el control remot, amb què es pot entrar de manera remota als ordinadors per ajudar 
amb qualsevol problema informàtic que hi hagi. Aquesta aplicació et permet que sigui 
gratuïta fins a un màxim d’usuaris.Quan s’ha detectat que no funcionava perquè 
l’informàtic havia passat d’aquest màxim d’usuaris, es va fer la compra d’aquest servei 
de control remot. Aquesta és la dació de compte número 7.

C-8 Dació de compte de la RA de contractació d’un equip desinfectant d’ozó

Sr. Alcalde.- La número 8 és la compra d’un equip de desinfecció d’ozó propi.

C-9 Dació de compte de la contractació del servei de desinfecció d’ozó dels 
vehicles policials operatius i C-10 Dació de compte de l’emena de la resolució 
d’Alcaldia de contractació del servei de desinfecció d’ozó dels vehicles policials 
operatius

Sr. Alcalde.- La número 9 és que abans que ens arribés aquest material, es va fer la 
desinfecció de diversos vehicles de la policia local i de la brigada municipal, que era la 
gent que en aquell moment estava treballant i estava fent servir aquests vehicles.

C-11 Dació de compte de la contractació de subministrament urgent de guants 
químics d’un sol ús per a la protecció personal davant del COVID-19

Sr. Alcalde.- El següent seria l’11è, que és la de subministrament de guants per a la 
protecció davant de la COVID.

C-12 Dació de compte de la contractació de subministrament de material per a la 
senyalització especial de distàncies de seguretat

Sr. Alcalde.- El següent és la contractació i subministrament de material per a la 
senyalització de distàncies de seguretat.

C-13 Dació de compte de la contractació de lectors de certificats digitals per fer 
efectiu el teletreball durant l'estat d'alarma decretat per la crisi del COVID-19 

Sr. Alcalde.- L’altre és de la compra dels lectors dels certificats digitals d’alarma i de 
digitals de poder fer el teletreball, això és la 13a.

C-14 Dació de compte de la contractació del subministrament de llicències de 
software pels ordinadors que utilitza el personal al servei de la Corporació
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Sr. Alcalde.- La 14a és la dels softwares del subministrament de les llicències.

C-15 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- I arribaríem ja al punt 15è que és les resolucions. No sé si ens volen 
preguntar sobre algunes resolucions en concret. No sé si algú té la paraula. Sí, Carles 
Fernández?

Sr. Fernández.- No sobre les resolucions, en tot cas, senzillament...

Sr. Alcalde.- Ah, perdó.

Sr. Fernández.- Se’m sent?

Sr. Alcalde.- Sí, sí, perdó, perdó.

Sr. Fernández.- D’acord. Dic: no sobre les resolucions; sobre una de les dacions de 
compte i sense pretendre fer una crítica, perquè les decisions s’han pres pensant en el 
millor. Però les últimes informacions de l’OMS en referència a l’ozó diuen que no 
funciona. Més que res no és cap crítica, es va fer pensant, i en aquells moments, jo 
hagués fet el mateix, per tant, no és cap crítica. En tot cas, tenir en compte que ara les 
desinfeccions no les fem amb això, sinó que apliquem altres mitjans. Aquells aparells 
d’ozó tenen una utilitat (i segur que podran fer utilitat) però en aquest cas, per a la 
COVID-19, sembla que no són suficients. Senzillament és un comentari perquè, en tot 
cas, no es facin servir per a això, perquè no n’estaríem fent l’ús que toca. Ja dic, no és 
una crítica al que es va fer perquè en aquells moments (inclús en algun moment es va 
comentar) jo pensava que també era un tema que funcionava. Pel desconeixement 
que hi havia sobre aquest virus, el temps està posant les coses... I ja està, no pretén 
ser cap crítica en aquest sentit.

Sr. Alcalde.- Doncs així ho agafem i agraïm el comentari, perquè és cert. Nosaltres 
també hem llegit aquest informe. Ens servirà, com bé dius, per altres coses, i segur 
que li trobarem la utilitat. Malauradament, ara sí que és veritat que estem mirant 
perquè en algun moment suposo que haurem de comprar alguna altra mena d’aparell 
que ara sí que ens asseguri que... Que en aquell moment s’assegurava també i no hi 
havia els estudis pertinents. Per tant, que ara nosaltres, per exemple, poguéssim 
reclamar, dient que vam comprar una cosa en un sentit i que no ens havien explicat la 
veritat o el que sigui. Per tant, agraeixo el comentari i així ens l’agafem, com això, no 
fer-lo pensant que estem desinfectant quan no ho estaríem fent. Gràcies.

Sr. Fernández.- En tot cas, també, dir-ho perquè hi ha botigues, no sé si en el nostre 
municipi, però en altres municipis, que han comprat aparells d’ozó per desinfectar 
mentre... per al circuit de clients. En tot cas, està bé que corri aquesta informació 
perquè si no hom pensarà que està fent una cosa ben feta i resultarà que no ho fa i pot 
ser un element de contagi o de problemes. Senzillament l’objectiu era fer palesa 
aquesta informació.
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Sr. Alcalde.- Perfecte. Doncs estaríem amb les resolucions d’Alcaldia. Pregunto si 
algú altre... no? Doncs d’acord.

C-16 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Llavors aniríem a informacions d’Alcaldia. Aquí, bàsicament, el que anem 
fent i anem explicant és la situació que ens trobem en el dia a dia. Malauradament, ens 
està costant força aquesta desescalada com a municipi petit-mitjà que som amb una 
realitat molt gran i que ens estem trobant que hi ha gent que ho està fent 
excel·lentment i alguns grups de persones potser ara mateix ja no ho estem fent tan 
bé. És molt complicat portar a la pràctica les recomanacions o, fins i tot, les obligacions 
que s’han pactat, perquè no és possible. A un municipi com nosaltres ens està sent 
molt difícil de gestionar. Hem seguit obrint i aixecant algunes actes administratives. Ara 
no recordaria la xifra. Probablement el Dani la tingui més fresca que jo, però... No sé si 
em pots dir tu la xifra de les actes, te’n recordes? O les que portàvem fins a la setmana 
passada?

Sr. Valls.- Si em doneu un parell de minuts, us ho dic, perquè ho tinc en alguna 
conversa de WhatsApp. Sí? Em sentiu?

Sr. Alcalde.- Sí, sí, Dani.

Sr. Valls.- Dic que si em doneu un parell de minuts, ho miro, perquè ho tinc en alguna 
conversa de WhatsApp i ho trobo.

Sr. Alcalde.- Perfecte. Les situacions, com bé sabeu, estan sent bastant complicades. 
Ara mateix estem treballant el retorn dels nanos i nanes a les escoles. S’està 
treballant, també, amb si hi ha possibilitat de fer els casals d’estiu seguint les 
obligacions que hauran de tenir: de distàncies, de nombre de monitoratge, etc. Us 
volem fer partícips que ara mateix estem en una situació on qualsevol decisió que 
puguem estar valorant o prenent, l’endemà se’ns pot dir el contrari. Un exemple és 
això que parlàvem ara mateix amb el Carles, que una cosa que semblava que fins fa 
dos dies funcionava, ara, per aquesta pandèmia, no ens està funcionant. Volia dir-vos 
una altra cosa i se me n’ha anat. No sé si voleu que, mentre esperem el Dani, d’això 
passem a precs i preguntes i, si ho té, jo us ho comento.

Sr. Valls.- No acabo de trobar el fil perquè tinc diversos interlocutors que en diversos 
moments he anat preguntant per setmanes i tot això. De totes maneres, jo crec que 
devem estar rondant les 45-50, més o menys.

Sr. Alcalde.- Jo intento buscar-ho, perquè jo diria que a mi també m’ho vas passar. Ho 
vaig tenir en un grup i ho estava intentant buscar. De fet, a nosaltres...

Sr. Valls.- S’ha de posar sobre la taula que en tot moment s’ha intentat enviar el 
missatge que s’ha d’ajudar la població a complir la normativa tenint en compte, també, 
la situació que tenim aquí a la Roca, en el sentit que no és una situació com pot ser a 
Barcelona o com pot ser una gran ciutat, al que a vegades toca més fer aquí. Em 
refereixo a una tasca més didàctica i més de proximitat que no una tasca purament 
sancionadora, donat que sí que és veritat que es van detectant infraccions, podríem 
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dir, lleus. La que ens hem trobat més vegades és: més d’un adult amb la canalla, quan 
fins ara no es podia. És potser la que ens hem trobat més. I després sí que ens hem 
trobat en algun moment concret alguna zona més complicada, com podria ser la zona 
dels Quaranta Pins o la zona de la deixalleria, la zona de Can Planes on sí que ens 
hem trobat diverses vegades grups de jovent. Algunes vegades s’ha pogut procedir a 
denunciar-los si ha pertocat i algunes altres han marxat corrents o, bé, ja sabem que 
en aquestes situacions a vegades és difícil poder intervenir. Però sí que, com 
comentava l’alcalde, la sensació és que més o menys s’ha anat complint les coses. Hi 
havia aquestes petites incidències que... Faig la comparativa amb Barcelona perquè a 
Barcelona, si tots els adults sortíssim amb la canalla, seria un despropòsit. Aquí ens 
podem trobar zones com el bosc o cap a la zona del riu en què de vegades toca més 
fer una tasca didàctica i acompanyar la població que no fer una campanya 
sancionadora implacable.

Sr. Alcalde.- Jo també voldria agrair la tasca de tothom. També, jo crec que, com a 
informacions d’Alcaldia, potser pròpiament no, però ens toca i ens pertoca agrair la 
tasca de tots els serveis municipals que han portat això endavant, sobretot la policia, la 
brigada... fins i tot totes les botigues d’alimentació que han estat obertes fora d’horaris 
per poder donar subministrament a tothom, que aquesta situació ha sigut molt dura. 
Entenc que tothom ho valorem així. Ha afectat molt a moltes famílies i això ens tocarà 
per sempre. Després, agrair, sobretot, als serveis mèdics d’aquest País, i entenguem 
País amb majúscules. No entro en Catalunya/Espanya, sinó tots els serveis mèdics, jo 
crec, mundialment, de com s’han posat davant d’aquesta problemàtica i com l’han 
encarat. Evidentment, igual que vam dir en el seu dia, una petició probablement, a 
vegades amb aquestes crisis nosaltres, els que estem al govern, som els roquerols 
que més responsabilitat tenim en aquesta crisi, però això no és cert. N’hi ha un que 
està per sobre de tots nosaltres que segur que no hagués desitjat mai trobar-se en una 
situació com la que està, que segur que qualsevol decisió que prengui no serà bona, 
s’equivocarà 10.000 vegades, si ens estem equivocant nosaltres diàriament, però a 
nosaltres ens està tocant gestionar això i el que hem de desitjar és que qui pren les 
decisions s'equivoqui el menys possible i tingui els màxims encerts possibles. Els 
encerts màxims dels roquerols que demanem, a qualsevol nivell, serà una bona notícia 
per a totes i tots nosaltres.

C-17  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Precs i preguntes? Sí, Carles Fernández? No sé si algú més? L’Emilia 
també, sí? Carles o Emilia, qui vol començar?

Sr. Fernández.- Si no, començo...

Sr. Alcalde.- D’acord, Carles.

Sr. Fernández.- Començo un moment. El primer, en un moment com aquest, és, 
també, sumar-nos als agraïments que feia l’Alcalde als professionals de l’Ajuntament 
que han fet que això segueixi funcionant i a les empreses que han pogut mantenir 
obert per als serveis essencials que han permès que, malgrat que la major part de les 
persones haguéssim estat confinades a casa, els serveis bàsics i l’alimentació, 
claveguerams, tots aquests serveis bàsics han pogut funcionar. Agraïment en especial 
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a aquestes persones i en especial, evidentment, als serveis sanitaris, que són els que 
s’han enfrontat en primera línia amb els malalts. Jo crec que és de rebut fer aquest 
agraïment. Jo recullo també les paraules. Jo li posaré el nom a aquesta persona del 
municipi que li toca...

Sr. Alcalde.- Sí. No, no, no, no! No és perquè no li volgués dir el nom, eh?

Sr. Fernández.- Albert, no, no, no! Vull dir que jo també vull agrair al ministre de 
Sanitat, que és un roquerol, i també ha estat regidor i alcalde d’aquest Ajuntament. Per 
tant, és un company nostre, en aquest sentit. Igual que tots els regidors i alcaldes que 
han passat per aquí. Doncs, la feina que està fent i la situació amb què s’ha trobat, que 
és una situació que penso que ningú de nosaltres li desitjaríem a ningú que s’hagués 
de trobar en una situació així. Però malgrat que s’ha trobat, almenys la valoració que 
fem nosaltres és agrair-li l’esforç que està fent amb els errors que cometran tots, que 
tots cometem en aquestes situacions. Però tenim clar que totes les administracions, i 
també valoro això, intenten fer les coses amb la màxima millor voluntat que hi ha. Però 
també vull fer un agraïment molt especial a tots els ciutadans de la Roca, perquè en 
una majoria molt important hem complert el que se’ns ha demanat que complim en 
aquests moments. Malgrat que sí que hi ha persones que no, però hi ha una majoria 
que també hem d’agrair-los que, si estem sortint d’aquesta situació, és també per 
l’esforç que tots hem fet de contenció i de complir aquestes normes que se’ns han 
recomanat des d’un punt de vista professional per poder sortir tots plegats endavant. 
Per tant, jo, la primera part pot semblar una mica així però sí que afegir-me a aquests 
agraïments que feia l’Alcalde. Això el primer.

I després sí que volíem fer unes cosetes de seguiment de gestió amb la idea de fer 
propostes i intentar, entre tots, empènyer per millorar la situació en què ens trobem 
tots en aquests moments. Malgrat aquest esforç, això està deixant ferides en persones 
que tenen una situació econòmica molt delicada. Aquí es va aprovar per unanimitat, 
per part de tots els grups municipals, una ordenança d’ajudes. Volíem saber una mica 
com estava funcionant. Quin nivell de demandes hi havia i com s’estava utilitzant per 
part dels ciutadans, i veure si els recursos que vam decidir posar entre tots són 
suficients, si cal dotar de més recursos, o què. Aquesta era una primera pregunta. Jo 
crec que és important, perquè ja fa un mes i escaig que es va sortir. Ja ho hem fet de 
tal manera que la gent pogués anar demanant, mentre l’exposició al públic, és a dir, 
per guanyar temps i perquè tot això pogués anar endavant. Aquesta seria la primera 
pregunta. La segona qüestió és posar, perquè no sé si ha arribat a l’Ajuntament, a mi 
sí que m’ha arribat com a cap de grup a través del grup socialista de la Diputació de 
Barcelona, una ajuda que la Diputació ha distribuït entre ajuntaments i que a 
l’Ajuntament de la Roca, no sé si esteu al cas, ens en corresponen 13.000 € per a 
inversió i 31.000 € per a despesa ordinària. Són, en total, 44.000 €, que no és una 
gran quantitat, però tot en aquests moments ajuda en aquesta línia d’empènyer. És 
una primera de les ajudes que diputació anirà activant, anirà posant un marge per 
donar suport als ajuntaments en aquest pla que ha d’activar mil milions en tres anys.

Després també volíem fer algunes preguntes, perquè hi ha algunes qüestions que 
també ens preocupaven una mica. I en aquest sentit una és demanar... És a dir, aquí 
hem de sumar tots. I per tant ens tornem a posar a disposició del govern per treballar 
conjuntament en un seguit de mesures que considerem que també són importants, 
que són mesures de suport al teixit empresarial, sobretot al de petit comerç del 
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municipi, com són establiments comercials, bars, restaurants, que ara han pogut 
començar, alguns d’ells, l’activitat, però que això té dificultats. Tot el tema de 
l’ocupació de terrasses, tot això, el tema del pagament de les taxes de terrasses o no... 
Hi ha municipis que ja han avançat i ja han pres acords. Jo, com a conseller comarcal 
en l’àmbit de turisme, tinc unes peticions per part del sector turístic que també crec 
que valdria la pena poder-les treballar conjuntament per trobar solucions. Havíem 
parlat en algun moment de... hi ha hagut uns mesos que no hi ha hagut activitat per 
part d’algunes empreses. Què podien fer amb el tema de la recollida de deixalles, de 
residus? O sigui, la taxa de residus industrials. És a dir, hi ha tot un seguit d’elements 
que penso que podem valorar conjuntament. En tot cas, ens posem a disposició i 
demanem a l’alcalde que ens convoqui als grups municipals per intentar, igual que es 
va aconseguir fer per unanimitat una ordenança d’ajudes a persones en situació 
complicada, doncs que puguem trobar, també, una línia similar per ajudes per a les 
petites empreses del municipi que es poden trobar en una situació més o menys 
complicada i veure si en aquest primer període les terrasses poden tenir una situació 
una mica més generosa, com en altres municipis, amb acord de tothom, s’ha 
aconseguit tirar endavant propostes d’aquesta mena o plans de reactivació a escala 
municipal. En tot cas, hi ha aquest oferiment per posar-nos a treballar conjuntament. I 
l’última pregunta és una que m’han fet per diferents mitjans. Hi ha una preocupació 
compartida, segur, amb el govern, sobre la situació dels guals del riu Mogent que, en 
aquests moments, entre diferents àmbits, tant a escala de pagesia com a escala de 
ciutadans, tant a peu com amb vehicle de comunicació interna, en aquests moments, 
després del Glòria, estan en una situació d’impossibilitat de passar. Vam veure 
l’actuació que va fer alguna persona en el gual de Santa Agnès. Entenem que allò no 
és la situació i que es va fer bé de tornar a tallar-lo, perquè allò era una situació de 
perill i podia provocar que algú prengués mal. Però potser sí que hauríem d’intentar 
posar en marxa un sistema que permetés, al més aviat possible, via que hi havia 
ajudes de Diputació, via la qüestió que pogués ser per resoldre aquest tema, ja que a 
escala de Santa Agnès hi ha una preocupació gran, que entenc que segur que també 
ha arribat al govern, i per part de la pagesia també, i que segur que també ha arribat al 
govern. Potser en aquest sentit estaria bé, ja vam demanar un ple del Consell de la 
Pagesia que, amb tot el tema de la COVID, ha quedat aturat, però potser es podria fer 
un també en format virtual. Des del Consell Comarcal estem fent moltes reunions 
virtuals ... En tot cas, no m’allargo més i deixo aquestes qüestions a consideració.

Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si l’Emilia també... Emilia, havies demanat intervenir? Has 
d’obrir el micròfon, si us plau.

Sra. Sánchez-Cortés.- Bona nit. En la línia que comentava el Carles, no? Sempre de 
sumar i d’intentar construir entre tots una mica davant la situació que tenim. Jo, una 
miqueta, entraria en el tema a què ja heu fet una mica de referències al tema de les 
escoles, al tema d’educació. Ens agradaria saber o participar o ajudar. La reobertura 
de centres escolars s’ha d’estar treballant, suposo. Llavors hi ha hagut dues 
prescripcions. Es va comentar que es treia alguna línia d’alguna de les escoles. Bé, 
diferents aspectes. Tindrem emergència escolar, es pot dir. Diuen al setembre, però la 
tenim ja. Saber una mica a escala de municipi què podem fer, com podem entomar tot 
això. Trobo a faltar, no sé si està previst, un Consell Escolar Municipal, on puguem 
treballar tots aquests aspectes. Això penso que és un tema ja de previsió. D’avançar-
nos. Això seria un tema.
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Un altre: en l’àmbit de la salut. Transmeto demandes que t’arriben. En la normalització 
de l’atenció del CAP de la Torreta. Clar, a la Roca està tot funcionant millor. La 
Torreta, vulguis que no, tenim més carències, a escala de telèfon, gent que li costa, 
consultes i altres. Si hi ha data o tenim expectatives, lligant també amb el tema de 
salut, no sé si es tornaran a fer o es continuaran fent les desinfeccions que s’estan 
fent, però m’ha arribat per dues bandes, i suposo que és un tema de coordinació amb 
Salut, amb el CAP i tal, clar, hi ha persones (jo no havia pensat tampoc, eh?) que 
tenen al·lèrgies importants a productes químics i que poden tenir problemes seriosos. 
Llavors, com podem avisar si això s’ha de tornar a repetir? La difusió potser ens 
hauríem d’anticipar una mica o marcar-ho quan es farà i tal.

Més aspectes: darrerament, la Torreta tenim arranjament de carrers, de males herbes i 
d’arbrat, que això estem contents perquè el conveni [...], però un comentari [...] al mes 
de juny, igual que es faria al febrer. Penso que [...] la meitat dels arbres. Perdoneu, 
però... Feia molts anys que s’havia de fer, i suposo que hem anat per feina, no? I ens 
hem quedat sense ombra i pràcticament sense arbres. Ho deixo aquí. Bàsicament era 
això, d’acord? Moltes gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Emilia. Com voleu anar responent? Algú més té algun...

Sra....- Per ordre?

Sr. Alcalde.- ...alguna pregunta, algun prec? Doncs com ho fem? Raquel, vols 
respondre tu una part? Voleu que jo faci una part? Així les vaig responent i després...

Sra. Vilardebó.- Potser s’hauria de provar primer...

Sr. Alcalde.- Millor vosaltres, vinga. Va, comença tu, Raquel.

Sra. Vilardebó.- Jo, referent al tema de les ajudes als comerços i a les terrasses i a tot 
el teixit comercial que tenim a la Roca, agrair en primer lloc al Carles l’oferiment de 
poder-nos ajudar i et prenc la paraula perquè sí que hi estem treballant per poder tirar 
endavant les bases de les ajudes que es puguin generar referent a les terrasses i a les 
diferents opcions que puguem tenir. Així que, si us sembla bé buscar un dia per poder-
nos trobar i posar en comú les propostes que pugueu tenir i les que nosaltres tenim, 
que estem treballant per poder tirar endavant.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Bàsicament... Espera. Raquel. Una miqueta el tema de com 
estem amb majories a les terrasses, a les escombraries, i més o menys com...

Sra. Vilardebó.- Puc explicar, expliquem. Quant a les terrasses, s’ha fet una llicència 
temporal de terrasses que vam demanar que ens entressin la declaració de 
responsabilitat i a més a més un planell especificant com distribuirien les taules seguint 
les mesures de seguretat i higiene. Aleshores, en aquesta llicència temporal, 
s’estudiarà la manera d’intentar que arribi fins que s’acabin les fases de desescalada. 
Quant a... Albert, recorda’m que m’has preguntat més. És que...

Sr. Alcalde.- No, les terrasses. Era terrasses i la recollida de brossa del...
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Sra. Vilardebó.- El tema de la recollida d’escombraries s’està mirant la manera de 
poder fer. S’ha fet una anàlisi juntament amb l’interventor del cost que tenen els 
comerciants. Aleshores, en funció de la tarifació que té posada l’interventor, es farien 
ajudes als comerços que han hagut de tancar obligats per l’estat d’alarma. I aleshores 
s’estan acabant de perfilar quines seran les condicions que es posarien. Però la idea 
és ajudar aquells que han hagut de tancar i referent al tema de les taxes 
d’escombraries.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Raquel. Albert.

Sr. Bassa.- Molt bona nit. Sí, Emilia, com sempre, s’agraeix la teva ajuda. Només 
comentar-te aquestes coses. Del Consell Escolar Municipal sí que s’ha parlat, s’havia 
d’haver fet ara i estem gestionant a veure com ho podem fer i a veure si ho podem fer 
telemàticament un dia tots. Convocar-nos a tots per parlar dels diferents temes i les 
diferents problemàtiques que ens han sorgit ara, que s’estan solucionant de mica en 
mica, però les que ens sorgiran, sobretot, de cara a l’obertura total, que serà al 
setembre. L’obertura d’ara, el pla que hi ha d’aquests quinze dies que ens quedaran, 
més o menys, de curs lectiu, ja s’està treballant amb les escoles. Sobretot el servei de 
consergeria, de neteja... El tema preinscripcions s’ha gestionat directament amb les 
escoles. És el Departament directament qui passa la planificació. La planificació ens la 
passen a nosaltres. Hem intentat coordinar tots els serveis perquè ens quadressin tots 
i, com deia, de cara al setembre, realment, ara mateix, ara com ara, de cara al 
setembre, sí que si s’hagués... amb el volum de ràtios que hi ha al juny, tindrem una 
problemàtica molt gran, sobretot d’espais. Però bé, les notícies que hi ha ara mateix de 
cara a l’obertura al setembre són les mateixes que saps tu. Nosaltres hem tingut 
reunions amb Serveis Territorials, hem parlat amb la Secretaria de directament del 
Conseller... no saben, és a dir, no se sap exactament si la línia que seguiran serà 
d’intentar doblar les línies, però clar, això realment serà bastant [...] com no pot ser de 
cap altra manera, o sigui, la teva ajuda... i de seguida que sapiguem alguna cosa, com 
més ajudes tinguem, més visions de com es poden distribuir tots els espais i de fer-ho 
tot són benvingudes. Respecte al que deies d’una línia sí que és cert que van treure... 
o sigui, els Serveis Territorials van treure una línia a la Roca. No sé si ja ho havia 
explicat abans. Però és a causa del volum d’infants. Ha baixat molt la natalitat i també 
tenen una previsió que vagi baixant i clar, ja era inviable tenir la línia aquí quan, 
segons el que ells expliquen, és que hi havia molts alumnes que s’apuntaven a 
algunes escoles, sobretot d’aquí la Roca, que eren de Granollers, quan les escoles de 
Granollers estan buides o es queden buides de línies. Ja vam decidir que ens traiem 
una línia. I ja que... Perdó eh? El que deies dels arbres sí que és veritat que al carrer 
aquests s’han podat molt, però és una cosa que... una demanda que molts veïns feia 
anys que demanaven d’allà. Hi havia un tros, sobretot, del carrer que per causes de 
l’enllumenat que algú es va posar sobre els arbres a la nit quedava molt fosc i s’ha fet 
aquesta actuació i veurem.

Sra. Sánchez-Cortés- Veurem, sí.

Sr. Bassa.- Més que res perquè... Una petició que realment jo l’he tingut ara fa poc 
temps, relativament, perquè porto poc temps, però bé, m’havien dit que feia molts anys 
que demanaven que sobretot aquests arbres per culpa de l’organització de quan es 
van posar els arbres a sota les llums o les llums a sobre els arbres. Hi ha altres 
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solucions que també estem buscant perquè hi hagi ombra i hi hagi llum. També ja t’ho 
puc dir.

Sra. Sánchez-Cortés- Sí, seria bo.

Sr. Bassa.- Sí, sí.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Jordi? No sé si vols contestar al tema dels guals, Jordi.

Sra. Raymí.- S’ha penjat el Jordi.

Sr. Alcalde.- Bé, s’ha quedat congelat, diguem-ho així, home.

Sra Raymí.- Sí.

Sr. Alcalde.- D’acord. Si us sembla bé, vam rebre... Jo, formalment, si ha arribat avui i 
avui ha sigut un dia que no he pogut, no ho he vist. Jo vaig rebre ahir que hi hauria 
aquesta mena d’ajudes a través del grup d’Esquerra de la Diputació de Barcelona. 
Sincerament, si ha arribat, no ho he vist. No he estat a... Marta.

Sra. Pujol.- He fet la consulta pertinent al Sr. Interventor i diu que ha trobat el tràmit 
però que els imports no són els que... No sé si ha dit que no hi eren o que no eren els 
que havia dit l’Albert, això no ho he entès. Toni, si ho pots aclarir...

Sr. López.- Que he trobat el tràmit però no figuren els imports. Hi ha un tràmit al portal 
de tràmits de la diputació per fer la petició, però estic buscant el decret de l’atorgament 
i no el trobo.

Sr. Fernández.- Si em permeteu, en el grup de WhatsApp de grups municipals ara us 
el posaré. El document on estan tots els ajuntaments amb la distribució. D’acord? I 
llavors ja [...] fer arribar. Senzillament era una informació d’aportació perquè en tingueu 
coneixement, perquè com que està anant molt de pressa no sabia si la teníeu. Ara us 
ho passo.

Sr. Alcalde.- Jo el que vaig rebre ahir era allò dels 3 coma no sé quants € per habitant 
i una altra aportació que era de 5.000 a 25.000 habitants per municipi. Sincerament, no 
em vaig parar a fer els números, però sí, ja és això, no? La quantitat és això, uns 30 i 
tants mil €, 33 o 34, i després uns altres, si no recordo malament, 12 o 13. No ho sé, 
més o menys. Ja ho mirem.

Sr. Fernández.- Ja ho teniu.

Sr. Alcalde.- Gràcies. El tema de la preocupació dels guals. Veig que el Jordi 
segueix...

Sr. Bacardit.- No, m’he canviat de costat.

Sr. Alcalde.- D’acord, veus? D’acord, Jordi.
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Sr. Bacardit.- M’he canviat de costat. És que des d’allà no hi ha wifi. A veure, des dels 
guals. Nosaltres ja hi estem treballant amb l’ACA des del principi de tot. Ja vam 
informar l’ACA. Ho tinc apuntat aquí, va ser a principis de febrer. I ja vam rebre, també, 
resposta per part seva. En un principi, ja ens van dir que tot el que siguin guals, que 
justament en tenim sis de malmesos, ells no es volen fer càrrec, directament. Hem 
d’assumir nosaltres els costos. Llavors hem de començar a tenir en compte una 
partida. De totes maneres, seguim treballant amb l’ACA, tenim reunions previstes amb 
l’ACA. Pensa que des de... em sembla que tinc apuntat des del 13 de març fins al 7 de 
maig tampoc han estat operatius pel problema que hi ha hagut amb el coronavirus. 
Llavors, ja dic, actualment, la resposta seva és que no es faran càrrec de les 
reparacions, que les haurem d’assumir des de l’Ajuntament, tot el que són els guals. 
Assumir tots els guals em sembla que no podrem, però com a mínim el de Santa 
Agnès estem estudiant-ho. Estem mirant de moure les partides per poder arreglar 
aquest. Però de totes maneres necessitem l’autorització de l’ACA per poder intervenir 
en la llera. D’altra banda, també dir que, encara que arreglem el gual, tota la resta de 
lleres estan bastant brutes: tenen residus, restes de branques que això sí que ho han 
d’assumir ells. Per això, volem arribar a un tracte amb ells, que com a mínim netegin, 
perquè si no farem el gual nou i a la que vingui la pròxima rierada ho arrossegarà i ho 
tornarem a trencar.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Jordi. Jo només afegir-vos un parell d’informacions, també. 
S’havia demanat amb el tema dels guals, també. Asaja ens havia demanat fer una 
reunió conjunta amb l’ACA. Aquí vam voler intentar, també, amb l’ACA, ens havien 
proposat fer una reunió Ajuntament-ACA demà a la tarda. Després també vam 
demanar que s’hi afegissin els membres de l’ACA que així ho havien demanat i també 
vam parlar de, si no era possible perquè ells semblava que no volien, potser, una 
quantitat molt gran de gent en aquesta reunió, vam demanar si era possible alguns 
membres del Consell de  Pagesia, d’acord? Ens han demanat que... bé, van 
suspendre la reunió de demà. Ens han demanat que parlem abans amb ells per alguns 
altres temes. Sí que és cert, com diu el Jordi, que ara ens han dit que els guals no ens 
toquen a nosaltres. Abans sempre ens deien que a nosaltres ens tocava el que era el 
tram urbà del riu i el que no era urbà era per a ells. Sí que és veritat que també alguna 
vegada que hi ha hagut alguna afectació (això ho hem treballat, jo amb en Paco ho 
vam viure també) ens van acabar fent alguna neteja de les passeres d’acumulació de 
terra, troncs, etc., però aquesta vegada no s’ho plantegen perquè aquesta vegada el 
temporal ha sigut tan fort que s’ha literalment arrancat tot això. A Santa Agnès el 
problema més gran que tenim és que tal com ha quedat el riu no podem reparar la 
passera, perquè l’afectació del [...] ha fet que el riu fa com un meandre i ens envia tota 
l’aigua cap al cantó esquerre, que és d’on falta, mirant des de Santa Agnès cap a la 
Roca, el cantó esquerre, que és on falta el tros de formigó ha quedat afectat, però 
sempre hi passa aigua i cada vegada ho està erosionant més. Vam tenir una reunió i ja 
us dic que n’hem de tenir una altra exclusiva del tema de guals, tot i dir-vos que el que 
verbalitzen ells és que els rius, com menys guals tinguessin, millor. I aquests discursos 
tampoc ens agraden, perquè és una manera ja d’estar explicant algunes coses que 
no... que no ens interessen. Nosaltres necessitem que els guals existents tornin a 
existir i tornin a donar el servei que necessitem tots els veïns i veïnes i els pagesos i 
regants i tot. Us mantindrem informats. Sí que us diem que, quan hi hagi aquesta 
reunió...

Sra. Pujol.- Com es demana, la paraula?
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Sr. Alcalde.- Marta, un moment, que ara et donaré la paraula.

Sra. Pujol.- Sí, sí.

Sr. Alcalde.- Doncs això, que quan tinguem més informació de l’ACA us la farem 
saber, també. Marta. O Carles, no sé si anaves a dir també...

Sr. Fernández.- No, en tot cas, acabeu de respondre, i després us comento un parell 
de cosetes i ja està. Gràcies.

Sra. Pujol.- Jo vull respondre a la petició que ha fet l’Emilia referent a la reobertura del 
CAP de la Torreta. Nosaltres, des de la Regidoria de Salut, no hem tingut cap 
informació per part de la direcció de l’àrea bàsica, en aquest sentit. Entenc que sí que 
farem una sol·licitud en aquest aspecte, a veure quina serà la desescalada sanitària en 
l’àmbit municipal. Com podeu comprendre, jo tinc informació, però perquè treballo allà, 
però crec que no és aquesta la via de donar aquesta informació. Per tant, formalment, 
farem una petició a la direcció de l’àrea bàsica perquè ens informin de com serà la 
desescalada en l’àmbit de tot el municipi, en concret, dels consultoris locals, tant el de 
la Torreta com el de Santa Agnès.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Carles?

Sr. Fernández.- Sí, dues coses. Una: a mi m’agradaria, en tot cas, que hi hagués un 
compromís i que ens fixéssim un termini per fer una reunió de Consell de la Pagesia. 
És a dir, es podria plantejar fer-ho virtual, també. El Zoom ens permet fer reunions 
d’aquesta mena per facilitat que es pugui fer. En tot cas, us demano la possibilitat de 
poder-lo convocar a no trigar massa. Això, d’una banda. I després, un tema que no he 
comentat abans i en tot cas sí que demanaria, aquí més en la meva qualitat de 
conseller de Turisme, és... hem demanat a tots els municipis que estem ultimant una 
campanya de promoció del turisme de la comarca, que volem difondre-la per tots els 
mitjans, i un dels mitjans són els mitjans de comunicació locals dels ajuntaments. 
M’agradaria que l’Ajuntament de què jo formo part també fos un dels primers a, quan 
llancem això, que se sumés a aquesta campanya i utilitzar els mitjans que tenim al 
nostre abast (xarxes socials, pàgina web i així) per poder difondre això. Era aquesta 
petició, també, que volia fer-los arribar. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs això del consell de la pagesia agafem el compromís de 
fer-lo com més aviat millor. Cert, està el Sr. Secretari per aquí, cert que hi havia alguna 
mena de cosa. Però és igual: si no convocarem amb els representants que hi havia 
abans, amb els nous representants, diguem-ne, dels partits polítics, que són els que sí 
que es van anomenar en el seu moment. Si cal, després ja farem els pertinents canvis 
o el que sigui. Llavors agafarem el compromís, també, de convocar-lo com més aviat 
millor. 

Segona cosa: com a comunicació o com a comerç: encantats, jo crec, aquí, com a 
Ajuntament, de poder formar part d’una campanya que ens pugui ajudar a totes i tots a 
sortir d’aquesta situació en què estem, no? Llavors, si això ens pot ajudar, si de la 
campanya que vosaltres feu en podem fer difusió, doncs evidentment compteu amb 
els mitjans propis. Jo també vull felicitar públicament la Raquel per una campanya que 
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ha engegat del [...] del comerç a la Roca que suposo que l’haureu vist a les xarxes i 
que crec que ha estat molt bé i que és molt d’agrair que en un moment com aquest 
intentem tots i totes que el nostre comerç visqui o sobrevisqui de la millor manera 
possible, perquè l’afectació cap a ells ha sigut brutal. Com no pot ser d’una altra 
manera...

Sr. Fernández.- Nosaltres l’hem difós també a través de les xarxes de Turisme perquè 
ho coneguin altres municipis i així.

Sr. Alcalde.- Doncs també us ho agraïm perquè tot el que puguem fer per al comerç 
és necessari. No sé si hi ha algun altre prec o alguna altra pregunta. No? Doncs sí que 
és veritat que encara que intentem fer els plens ordinaris... No entro, ara no obriré cap 
tema, eh? De veritat. Que hem fet un ple ordinari, perquè el que no ens permet la 
situació actual és obrir el torn de precs i preguntes de la ciutadania, perquè el que 
s’entén és que és com si estiguéssim fent-lo a porta tancada per la situació aquesta. 
Us vull agrair a tots i totes la vostra feina, sigui de govern o de no govern, perquè al 
final ens ha tocat... Cada mandat té la seva cosa, però nosaltres fa un any vam patir 
aquella crisi de calor, que dèiem que es moria gent de calor, vam haver d’obrir les 
piscines a correcuita, si ho recordeu, durant alguns dies a infants i gent gran perquè es 
poguessin refrescar. Quan pensaves que aquestes situacions extraordinàries no 
podien tornar a passar més ens ve el Glòria, que és la pitjor de les tempestes aquestes 
que ens havien... I quan encara no hem sortit d’allò, ara ens ve aquesta pandèmia. De 
totes maneres, jo us vull agrair a tots tant les formes d’avui com de cada dia i el suport 
que heu donat a aquest Ajuntament que em toca a mi encapçalar. També vull, igual 
que us vull agrair a vosaltres això, vull agrair públicament tota la feina que, durant 
aquests temps, totes les regidores i regidors del govern han fet, estan fent i faran, 
perquè això encara ens queda força lluita per fer. Gràcies. Ens anem veient pel carrer, 
guardant distàncies i mantenint el que toca. Si necessiteu res de nosaltres, ja sabeu on 
estem. En aquestes coses que us hem dit, us convocarem ben aviat, d’acord? Gràcies. 
Bona nit tingueu.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
23 hores i 2 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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