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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 31 DE MAIG DE 
2018 NÚM. 5/2018

ASSISTENTS:

Regidors: Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
   Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

 Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
  Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
 Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
 Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez de la regidora no adscrita

Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
  Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
  Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
 Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez de la regidora no adscrita
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, comença, 
a les 20.01h, la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores, sota la 
presidència del primer tinent d’Alcalde, el Sr. Albert Gil i Gutiérrez; d’acord amb la Resolució 501/2018, de 
30 de maig de 2018, i continua, a partir de les 20.25 h, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Carles 
Fernández Pérez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna, el 
secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que 
formen la Corporació municipal i amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, amb l’assistència entre el públic del Sr. jordi Mas Arcarons, el qual 
ha de prendre possessió del càrrec de regidor i l’asbsència excusada de la Sra. Marta Pujol Armengol i la de 
l’Alcalde, el qual es va incorporar a la sessió a les 20.25 h, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicat a la 
convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 de març 
de 2018.

A.2. Presa de possessió com a regidor del Sr. Jordi Mas Arcarons

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
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B.1.Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 356/2018, en què s'aprova les festes 
locals 2019

B.2. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la prestació 
del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental

B.3. Aprovació del reconeixement de compatibilitat a una treballadora de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès per a una segona activitat en l’àmbit privat. 

B4. Aprovació de la modificació de l’acord de Ple de retribucions i dedicacions dels 
membres de la Corporació

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.5. Aprovació de la liquidació 2017 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei atenció domiciliària amb la Fundació s21.

B.6. Aprovació de la liquidació 2017 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran amb la Fundació S21. 

B.7. Desestimació de la proposta de modificació del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la 
Torreta, a la Roca del Vallès. 

B.8- Aprovació modificació bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades 
figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport econòmic

Àrea de Serveis Econòmics

B.9 Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017.

B.10 Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2018/05

C)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte del Decret de modificació dels membres de les diferents 
comissions del Consistori.

C.2 Dació de compte del Decret de modificació de la distribució d’escons de la Sala de 
plens

C.3 Dació de compte de l’aprovació de la rectificació de la Liquidació del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017.
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C.4 Dació de compte de la modificació de crèdits 03/2018 en la modalitat 
d’Incorporacions de romanent de crèdits finançats amb RTDG, RTFA i CI.

C.5 Dació de compte de la modificació de crèdits 04/2018 en la modalitat de 
transferències de crèdit i d’incorporacions de romanent de crèdits

C.6 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i de la Intervenció municipal, sobre 
el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, corresponent al període 2018-1T.
 
C-7 Resolucions d’Alcaldia

C-8 Informacions d’Alcaldia

C-9 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

B) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 
de març de 2018.

Sr. Gil.- Abans de començar també, disculpar la senyora Marta Pujol, que per motius 
personals tampoc pot assistir avui al plenari, i el senyor Fernández m’ha dit que ho 
comuniqués només començar el plenari.

El primer punt de l’ordre del dia és aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària 
del dia 29 de març del 2018. No sé si hi ha alguna...? Cap consideració?

Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat.

A.2. Presa de possessió com a regidor del Sr. Jordi Mas Arcarons

Sr. Gil.- El punt segon és la presa de possessió com a regidor del senyor Jordi Mas 
Arcarons. Això, el senyor secretari municipal...
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Sr. secretari.- Sí? Val. Llavors, procedirem a la presa de possessió del senyor Jordi 
Mas Arcarons en aquesta sessió plenària, un cop queda complert en tots els tràmits 
preceptius. Per això, farem la fórmula de jurament o promesa del càrrec establerta per 
la normativa vigent aplicable.

Senyor Jordi Mas Arcarons, jura o promet, per la seva consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?

Sr. Mas.- Sí, prometo per imperatiu legal, i un cop promès el càrrec com a regidor, 
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio 
que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà.

Sr. Gil.- Gràcies. Algú vol prendre la paraula? Senyor Lorenzana.

Sr. Lorenzana.- Sí, simplement en nom del nostre grup, donar la benvinguda a 
aquest plenari al nou regidor d’Esquerra Republicana i company de govern, i desitjar-li 
molt èxit en les funcions que desenvoluparà a partir d’ara. Benvingut.

Sr. Gil.- Gràcies. 

Sr. Alcalá.- Donar-te la benvinguda.

Sr. Ros.- Sí, donar la benvinguda al Jordi, i desitjar-te molts èxits en aquesta nova 
tasca. Enhorabona.

Sr. Alcalde.- Doncs, jo, en nom d’Esquerra, també agrair-te que en el seu dia ja 
estiguéssim amb nosaltres, i que en aquest moment, en un moment tan delicat, on la 
situació, diguem-ne, política, no és la més adient i la més fàcil, doncs, hagis volgut fer 
aquest pas endavant, i els companys d’Esquerra i de tot el govern et donem la 
benvinguda. Vols dir alguna cosa?

Sr. Mas.- Gràcies a tots per la vostra confiança, i esperem que això duri.

Sr. Gil.- Molt bé, gràcies. 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1.Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 356/2018, en què s'aprova les 
festes locals 2019
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

El 25 d’abril de 2018, mitjançant resolució d’Alcaldia es va designar les festes 
locals del municipi per a l’any 2019.

El 24 de maig de 2018, en sessió ordinària de la Comissió Informativa es va 
portar a ratificació l’esmentada resolució i es va detectar un error en les dates 
designades com a festes locals: en lloc de constar-hi 2019, hi constava 2017.

Un cop detectat aquest error, es passa la proposta de ratificació a votació, la 
qual un cop esmenada, literalment, diu: 

Malgrat no s’hagi publicat l’Ordre de festes locals per a l’any 2019, la 
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies n’està avançant la 
preparació.

L’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals dues tindran caràcter local i d’acord amb el Decret 177/1980, de 
3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afer Socials i Famílies a 
proposta dels municipis respectius.

Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, 
publicada al DOGC núm. 7135, DE 6 de juny de 2016, per la que 
s’estableix el calendari oficial de festes laboral a Catalunya per a l’any 
2019.

L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament, tal com 
estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.

És necessari que l’Ajuntament faci arribar al Departament d’Empresa i 
Ocupació, les seves propostes de festes locals per a l’any 2019 abans del 
30 d’abril de 2019.

Per tant, Resolc:

Primer.- Designar les següents dates com a dies de festa local per a l’any 
2019:

La Roca: Dilluns 9/09/2019
Divendres 29/11/2019

La Torreta: Divendres 3/05/2019
Divendres 19/07/2019
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Santa Agnès de Malanyanes: Dilluns 21/01/2019
Divendres 23/08/2019

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària

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

Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia Núm. 356/2018, de 25 d’abril de 2018 
de 2018, en què es va designar les festes locals del municipi per a l’any 2019.

Deliberacions: 

Sr. Gil.- Doncs, seguim, ja havent pres possessió el nou regidor, fem la ratificació de 
la Resolució d’Alcaldia número 356/2018, en la que s’aprovaven les festes locals. Té la 
paraula el Xavier del Villar, el regidor de Participació Ciutadana, Cultura i altres afers.

Sr. del Villar.- Gràcies. Bé, el 25 d’abril, mitjançant una resolució d’Alcaldia, es va 
destinar les festes locals de cara a l’any vinent. El 24 de maig, en aquesta darrera 
sessió ordinària de comissió informativa, es va portar a ratificació l’esmentada 
resolució, però es va detectar un error en les dates signades, que en comptes de 
constar-hi 2019, hi constava 2017. Un cop detectat aquest error, doncs, posem a 
ratificació i a votació aquesta esmentada resolució.

Designarem les següents dates com a dies de festa local per a l’any 2019. Per a la 
Roca serà el dilluns 9 de setembre i divendres 29 de novembre, per a la festa major 
d’hivern. A la Torreta el 3 de maig i el divendres 19 de juliol. I per a Santa Agnès, el 
dilluns 21 de gener i el divendres 23 d’agost. 

Sr. Gil.- Gràcies. Com es va explicar a la comissió informativa, es va rebre una petició 
de la conselleria de treball per tal que donéssim les dates amb una brevetat important 
de temps, i per això es va optar per fer aquesta resolució d’Alcaldia, amb ratificació en 
el primer ple que es pogués fer i, per tant, per això es proposa avui fer-ho.

Alguna...? Molt bé. Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat. 
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B.2. Aprovació del contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la 
prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Us comunico que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió de 31 de maig 
de 2018, va aprovar, per unanimitat, l’acord que, literalment, diu: 
                       

L’Ajuntament de la Roca del Vallès necessita incrementar el suport jurídic per 
assolir una eficiència més gran en l’aplicació de la nova llei de contractes, tenint 
present el nombre limitat de juristes que actualment hi estan treballant.

El 18 d’abril de 2018, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
el contingut i signatura del Conveni de cooperació per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

El 10 de maig de 2018, el secretari de la Corporació, el Senyor Antoni Peralta 
Garcerá, va emetre un informe en relació a l’aprovació d’aquest conveni. 

D’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text 
refós de la Llei de l’Organització comarcal, regula en diversos articles les 
competències i funcions de les entitats comarcals: 

25.1. Correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:

a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que 
estableix l'article 28. 

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de 
competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia 
de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de competències 
als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de 
població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els 
criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials. 

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la 
Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i 
les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals 
regulades pels títols X i XI del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril 
(LCAT 2003, 380), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han 
d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per 
exercir-los.
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Art. 28. Assistència i cooperació als municipis 

28.1.Correspon a les comarques: 

a) Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
b) Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o 
les activitats dels municipis. 
c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals 
obligatoris en els municipis que, per raó de la seva població, no estan 
obligats a prestar-los. 
d) Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis 
necessaris per al desenvolupament del territori. 
e) Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les 
infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. 

28.2. En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de 
cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels 
diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la 
situació geogràfica oa llur tipologia quant a la activitat econòmica 
predominant. 

Art.30 Assessorament als municipis 

Sense perjudici de les competències que en aquest àmbit corresponen 
també a les diputacions provincials: 
a) En cada comarca hi ha d'haver un servei de cooperació i d'assistència 
municipals encarregat d'assessorar els municipis que ho sol · licitin en 
matèria juridicoadministrativa, economicofinancera i d'obres i serveis. El 
consell d'alcaldes, atenent la tipologia dels municipis que integren la 
comarca, pot acordar no crear aquest servei. 
b) En qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l'exercici 
en les corporacions municipals de les funcions públiques de secretaria i 
de control i fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal. 

L’article 39, al regular els recursos de les comarques, estableix que:
“Les finances de les comarques es nodreixen dels recursos següents:

1. Els ingressos de dret privat.
2. Les taxes per la prestació de serveis o la realització 

d'activitats de la seva competència.
3. Les contribucions especials per a l'execució d'obres o per a 

l'establiment, l'ampliació o la millora de serveis de la 
competència comarcal.

4. Les participacions en impostos de l'Estat i de la Generalitat 
establertes a favor de les comarques.

5. Les subvencions i els altres ingressos de dret públic.
6. Els procedents d'operacions de crèdit.
7. Les multes.
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39.2 Corresponen també a les comarques participacions en els 
ingressos provincials si assumeixen competències de les diputacions 
en virtut de la redistribució competencial efectuada pel Parlament.”

En aquest sentit, l’article 11 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic (LRJSP) estableix les següents normes per a l’encàrrec de 
gestió:

“1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la 
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 
Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de 
Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que 
entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o 
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones 
propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del 
sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a 
lo previsto en ésta.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos 
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la 
concreta actividad material objeto de encomienda.

En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición 
de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que 
pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole 
de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de 
carácter personal.

3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las 
siguientes reglas:

a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos 
administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la 
misma Administración deberá formalizarse en los términos que 
establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de 
los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, 
el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su 
resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del 
Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la 
Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano 
encomendante.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la 
validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la 
actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la 
naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
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b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y 
Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se 
formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que 
deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín 
oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la 
Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el 
supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades 
Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o 
Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.”

En un sentit semblant es pronuncia l’article 10 de la Llei 26/2010, de Règim 
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya 
estableix:

“Article 10
Encàrrec de gestió
1. La realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de 
la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats 
públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats 
públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons 
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 
terme.

2. L'encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici i, per tant, és 
responsabilitat de l'òrgan, organisme o entitat pública que l'ha fet dictar 
els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en 
què s'integri l'activitat material concreta objecte de l'encàrrec.

3. L'encàrrec de gestió entre els òrgans, els organismes o les entitats 
públiques que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar 
en els termes que estableix llur normativa i, si no n'hi ha, per acord 
exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen. 
L'instrument de formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han 
de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent.

4. Cada administració pot regular, per reglament, els requisits dels 
acords a què fa referència l'apartat 3, que han d'incloure, com a mínim, 
la menció expressa de l'activitat o les activitats afectades, el termini de 
vigència i la naturalesa i l'abast de la gestió encarregada.

5. Si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a 
la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar 
mitjançant un conveni, llevat que es tracti de la gestió ordinària dels 
serveis de l'Administració de la Generalitat per a les entitats locals, que 
s'ha de regir per la legislació de règim local. El conveni de col·laboració 
ha d'establir almenys les determinacions següents:

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 9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001 Data document: 13/06/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

11

a) L'abast i el contingut de l'activitat encarregada.
b) Les raons que justifiquen l'encàrrec.
c) La fórmula de finançament de l'activitat encarregada, amb la indicació 
dels crèdits pressupostaris corresponents que es transfereixen.
d) Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de 
l'encàrrec.
e) El termini de vigència del conveni.

6. L'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec el pot 
gestionar directament o pels mitjans que estableixen la legislació de 
contractes del sector públic i, si escau, la normativa de règim local.

7. El règim jurídic de l'encàrrec de gestió no és aplicable si l'encàrrec té 
un objecte propi d'un contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació de la 
legislació de contractes del sector públic. D'acord amb el que disposa la 
dita legislació, l'encàrrec només es pot fer a organismes o entitats 
públiques que tinguin la condició de mitjà propi de l'administració, 
organisme o entitat pública.

8. Les diferents administracions públiques catalanes poden delegar 
funcions públiques en els col·legis professionals competents per raó de la 
matèria, especialment les que es refereixen a funcions de comprovació 
documental i tècnica dels treballs, i també, si escau, d'excel·lència 
professional, preceptius per a l'obtenció de títols administratius 
habilitants, o en altres procediments, tramitacions administratives o 
processos de contractació. La delegació es formalitza per mitjà de 
convenis de delegació que n'han d'establir les condicions i llur abast.”

L’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, al regular els  requisits de validesa  
i eficàcia dels convenis, estableix que:

“1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las 
Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho 
público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad 
de la competencia.

2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los 
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las 
dichas entidades y organismos públicos.

3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la 
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios 
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públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública 
y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas 
con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos 
financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus 
organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o 
dependientes que lo suscriban, así como con los fondos 
comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo 
dispuesto en la legislación presupuestaria.

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán 
ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener 
capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del 
convenio.

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los 
firmantes no podrán ser superiores a los gastos derivados de la 
ejecución del convenio.

7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá 
cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo 
que, en su caso, resulte aplicable.

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de 
competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto 
en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.

8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del 
consentimiento de las partes.

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado 
o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez inscritos en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición 
adicional séptima y publicados en el «Boletín Oficial del Estado». 
Previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que 
corresponda a la otra Administración firmante.

9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las 
encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional 
de los procedimientos administrativos.”
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Pel que respecta al contingut dels convenis, l’article 49 de 
l’esmentada Llei, estableix que:

“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior 
deberán incluir, al menos, las siguientes materias:

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con 
que actúa cada una de las partes.

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la 
Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de 
derecho público vinculados o dependientes de ella o de las 
Universidades públicas.

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto 
para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los 
resultados obtenidos.

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada 
una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal 
por anualidades y su imputación concreta al presupuesto 
correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación 
presupuestaria.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, 
en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por 
el incumplimiento.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este 
mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse respecto de los convenios.

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación 
expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo 
unánime de los firmantes.

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las 
siguientes reglas:

1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que 
no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se 
prevea un plazo superior.

2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo 
previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán 
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción.
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En el caso de convenios suscritos por la Administración General 
del Estado o alguno de sus organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga deberá ser 
comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional 
séptima.”

Els tràmits preceptius per la subscripció de convenis i els seus efectes, estan 
recollits a l’article 50:

“1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación 
autonómica pueda prever, será necesario que el convenio se 
acompañe de una memoria justificativa donde se analice su 
necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no 
contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de 
lo previsto en esta Ley.

2. Los convenios que suscriba la Administración General del 
Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes se acompañarán además de:

a) El informe de su servicio jurídico. No será necesario solicitar 
este informe cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado 
informado previamente por el servicio jurídico que corresponda.

b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa 
aplicable.

c) La autorización previa del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas para su firma, modificación, prórroga y 
resolución por mutuo acuerdo entre las partes.

d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre 
Administraciones Públicas incluyan aportaciones de fondos por parte 
del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por 
parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito 
de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la 
aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la 
existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.

e) Los convenios interadministrativos suscritos con las 
Comunidades Autónomas, serán remitidos al Senado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas.”
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La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del procediment de les 
administracions publiques de Catalunya, en el seu Títol IX regula les relacions 
interadministratives estableix:ies

 relacionades
L’article 107.4 de l’esmentada Llei, estableix que:

“Les administracions públiques, sens perjudici del que estableix la 
legislació específica, poden establir o formalitzar les relacions per 
mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que considerin 
adequat per a l'acompliment dels objectius d'interès comú.”

El Capítol II del Títol IX, al regular els convenis de col·laboració, 
estableix que:  

“Article 108 Característiques generals
1. Als efectes d'aquesta llei, s'entén per conveni de col·laboració tot 
acord subjecte al dret públic, del qual es deriven obligacions jurídiques 
directes per a les parts, amb independència de la denominació de 
l'instrument que el contingui.
2. Els instruments que es limiten a establir acords generals de caràcter 
programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i el 
compliment dels quals no és susceptible d'ésser exigit jurídicament, són 
considerats protocols, amb independència de llur denominació.
3. Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis 
i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès 
comú.
Article 109. Règim jurídic
1. Els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari i s’han d’estipular 
en termes d’igualtat entre les parts. En cap cas no els són aplicables les 
prerrogatives que la legislació de contractes del sector públic atribueix 
als òrgans de contractació.
2. Els convenis es regeixen per les seves clàusules, per aquesta llei, per 
la legislació de règim local o per la legislació sectorial corresponent, i 
també, per a resoldre’n els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, 
pels principis de la legislació sobre contractes del sector públic, sens 
perjudici del que disposa l’apartat 1.
3. Els convenis que comporten l’atorgament d’una subvenció per part de 
les administracions públiques s’han d’ajustar a les normes que regulen 
l’atorgament, sens perjudici de l’aplicació supletòria del que estableix 
aquesta llei.

 Article 110.Contingut
1. Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents:
a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la 
capacitat jurídica amb què actua cada part.
b) La competència en virtut de la qual actua cada part.
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c) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per les Corts 
Generals o a l'acord del Govern de la Generalitat o del ple de l'entitat 
local o de l'òrgan de govern que autoritza el conveni en els supòsits en 
què siguin preceptius.
d) L'objecte del conveni i les actuacions que s'acorda de realitzar per a 
complir-lo.
e) El finançament, si l'objecte del conveni ho requereix, amb indicació de 
les partides pressupostàries que autoritzen la despesa.
f) Els compromisos que assumeixen les parts.
g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de pròrroga. Si 
el conveni comporta compromisos de despesa econòmica, les pròrrogues 
han d'ésser expresses.
h) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini 
de vigència, i la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas 
d'extinció anticipada.
i) L'establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, 
inclosa, si escau, una organització específica a aquests efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les 
actuacions que s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un 
òrgan específic per a complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels 
compromisos establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que 
puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens 
perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.
2. Els protocols han de contenir, si escau, els aspectes establerts per les 
lletres a, b, c, d, e, g, h, i, j i l de l'apartat 1.
3. Els convenis i els protocols s’han de publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del 
Portal de la Transparència.


El 14 d’abril de 2018, l’interventor municipal, va emetre un informe en el qual 
conclou: 

Valorats els antecedents de fet, la fiscalització de l’expedient i la 
Legislació aplicable, aquesta Intervenció municipal INFORMA 
FAVORABLEMENT, a la proposta d’aprovació del contingut i la signatura 
del conveni de cooperació per a la prestació del servei d’assistència 
jurídica amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, per a l’any 2018 i 
d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les actualitzacions acordades, 
per a l’any 2019 i següents.

Amb tot, aquesta Intervenció municipal, presenta els següents 
REPARAMENTS NO SUSPENSIUS, en relació a la proposta d’aprovació 
del contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la prestació 
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del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 
euros, per a l’any 2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2019 i següents:

Primer.- En la data de l’elaboració d’aquest Informe de la Intervenció 
municipal, el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
per a l’any 2018, no conté cap aplicació pressupostària adequada, per 
assumir les obligacions que signifiquen l’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni de cooperació per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, per 
a l’any 2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2019 i següents.
Segon.- Als efectes de donar compliment a les obligacions que 
signifiquen l’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, per a l’any 2018 i d’un 
cost anual de 27.966,29 euros, més les actualitzacions acordades, per a 
l’any 2019 i següents, el Ple de la Corporació municipal haurà d’aprovar 
la modificació pressupostària número 2018/05, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries, per dotar dels crèdits necessaris a l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 01 920 46500 – Conveni 
CCVO-Assessorament jurídic del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir 
les obligacions que comporta la proposta d’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni de cooperació per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, per 
a l’any 2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2019 i següents.

És per tot això, que es proposa a la Comissió Informativa que dictamini els 
acords següents:

PRIMER.- APROVAR el contingut i la signatura del conveni de cooperació per a 
la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 
euros, per a l’any 2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2019 i següents. El redactat d’aquest 
conveni és e següent:

R E U N I T S
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D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi 
Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Carles Fernández i Pérez, alcalde de la Roca del Vallès, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Antoni Peralta i Garcerà.

I N T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que 
disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb 
l’article 2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per 
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual 
cosa

M A N I F E S T E N

I. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, 
requereix d’assistència jurídica en matèries relacionades amb l’exercici 
de llurs competències.

II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL, té entre llurs competències la de prestar assistència 
jurídica als municipis que integren llur comarca.

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni de cooperació d’assistència jurídica que subjecten en les següents

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S

I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord 
amb el qual correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis 
municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències 
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya i per la legislació de règim local. 
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II. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya estableix que els ens locals supramunicipals que tenen 
atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que aquesta 
facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.   

III. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, pel que fa a 
la competència de la comarca per a la prestació d’assistència jurídica 
als municipis.

IV. L’article 30.a) del TRLOCC preveu que sens perjudici de les 
competències que en aquest àmbit corresponguin també a les 
diputacions provincials a cada comarca hi ha d’haver un servei de 
cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar als 
municipis que ho sol·licitin en matèria juridicoadministrativa.

V. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, que conté com a línia estratègica número 4 l’especialització i 
l’optimització de la xarxa comarcal de serveis, amb l’objectiu que el 
Consell Comarcal esdevingui un nucli important de suport als municipis, 
sobretot amb la finalitat d’assessorar, prestar serveis i donar 
assistència jurídica, econòmica i tècnica a aquells que ho requereixin.

VI. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, pel que fa al règim jurídic dels convenis.

VII. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya per raó del 
qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure 
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els 
organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en 
l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú.

VIII. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel 
conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens 
locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la 
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès 
comú.

D’acord amb les manifestacions i consideracions exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni de cooperació d’assistència jurídica 
que subjecten als següents
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P A C T E S

Primer.  Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular l’assistència jurídica del CONSELL 
COMARCAL a  l’AJUNTAMENT, establir-ne la relació, les obligacions i el règim 
econòmic. 

Segon.  Obligacions del CONSELL COMARCAL 

1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:

a. Adequació dels procediments de contractació a la Llei 9/2017, de 8 
de novembre.

b. Redacció de plecs de clàusules administratives particulars
c. Elaboració d’informes i documents en matèria de contractació 

administrativa
d. Assessorament en la preparació i tramitació d’expedients de 

contractació
e. Assistència a la Mesa de contractació o als òrgans d’assistència que si 

escau es constitueixin

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en 
l’apartat primer d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i 
la qualificació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament 18 
hores setmanals.

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades 
les que s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal 
destinat al servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions 
esmentades. 

No formen part de l’assistència jurídica les tasques de naturalesa 
administrativa.

3. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a 
les     dependències de l’AJUNTAMENT com de forma no presencial. 

Tercer.  Obligacions de l’AJUNTAMENT

1. L’AJUNTAMENT es compromet a:

a. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades 
necessàries per complir satisfactòriament les funcions d’assistència  
acordades.
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b. Facilitar a la persona o persones que prestin l’assistència jurídica un 
espai de treball amb condicions de confort de climatització i 
il·luminació.

c. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a 
finançar el servei d’assistència jurídica objecte d’aquest conveni i 
acreditar-ho mitjançant un certificat. 

d. Abonar al CONSELL COMARCAL els cost de l’assistència jurídica en les 
condicions prescrites al pacte quart d’aquest conveni. 

2. L’AJUNTAMENT ha d’atorgar els permisos d’accés al seu gestor 
d’expedients i/o gestor documental al personal del CONSELL COMARCAL 
que presti l’assistència jurídica quan sigui menester per accedir a la 
informació, documentació o les dades a les que es refereix l’epígraf 
precedent. 

3. Ensems, ha d’atorgar permisos d’accés a la plataforma Via Oberta del 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i en perfil del contractant 
de l’AJUNTAMENT.

Quart.  Règim econòmic

1. El cost anual corresponent a la prestació d’assistència prevista en el 
pacte segon és de 27.966,29 euros. No obstant això, per a l’any 2018 el 
cost es fixa en 16.313,67 euros, tenint en compte que l’inici del servei 
serà l’1 de juny de 2018.

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent la possible 
pròrroga, el cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament 
d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de 
l’Estat corresponents a cada exercici.

3. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada 
en els punts 1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de 
gener i del 31 de juliol de cada anualitat. No obstant això, per a l’any 
2018 el termini per al primer pagament es fixa per l’1 d’agost de 2018 i 
el segon pagament per l’1 de novembre de 2018, tenint en compte que 
l’inici del servei serà l’1 de juny de 2018.

4. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació per 
l’objecte d’aquest conveni de conformitat amb el que preveu la 
legislació vigent quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL.

Cinquè.  Règim jurídic

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Per a la seva 
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interpretació i desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, 
supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, i en concret per allò 
establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règim jurídic dels 
convenis

Sisè.  Protecció de dades de caràcter personal 

1. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT han de complir els 
requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades 
personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20 
sobre creació i modificació de fitxers, sempre i quan ostentin la condició 
de responsables dels fitxers de les dades personals a tractar en el 
decurs de les actuacions i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, aplicable directament a tots 
els estats membres.

2. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb 
les previsions següents:

a. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament 
seran utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en 
l’objecte dels serveis oferts. 

b. El CONSELL COMARCAL, com a encarregat del tractament, adoptarà 
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la 
seguretat de les dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el 
tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el 
compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament de les dades.

c. En el cas de violació de seguretat de les dades personals el CONSELL 
COMARCAL informarà el responsable del tractament, sense dilació 
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48h, de les 
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les 
quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant 
per documentar i comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà 
necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les 
persones físiques.

d. Un cop finalitzat el període d’autorització, el CONSELL COMARCAL 
procedirà a la devolució i/o destrucció de les dades inicialment 
facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. 
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3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi 
de qualitat de les dades i no aniran més enllà de la finalitat de l’objecte 
del conveni.

Setè.  Comissió de seguiment 

1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel 
correcte compliment de les obligacions que s’hi preveuen i que té les 
funcions següents: 

a. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu 
aquest conveni.

b. Estendre una acta de l’inici de l’assistència jurídica.

c. Acordar el pla de treball proposat per l’AJUNTAMENT en relació 
amb el qual versarà l’assistència jurídica.

d. Proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor 
les obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

e. Dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la 
correcta prestació.

f. Acordar els rols i els tràmits amb relació als quals l’AJUNTAMENT 
atorgarà els permisos d’accés esmentats al pacte tercer al 
personal del CONSELL COMARCAL que presti l’assistència jurídica.

g. Validar les propostes de modificació del conveni que proposi 
l’AJUNTAMENT o el CONSELL COMARCAL. 

h. Acordar les condicions de la pròrroga, si és el cas. 

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:

a) Un representant del CONSELL COMARCAL.
b) Un representant de l’AJUNTAMENT.

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.

Vuitè.  Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els 
seus efectes des de l’1 de juny de 2018 i fins al 31 de desembre de 
2020.
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2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga fins el 
31 de desembre de 2022.

Novè. Modificació del conveni

Aquest conveni pot ser modificat amb l’acord exprés de les parts.

Desè.  Extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:
 

a. L’acord entre les parts.
b. La denúncia unilateral del conveni amb quatre mesos d’antelació. 
c. La demora superior a sis mesos en el pagament per part de 

l’AJUNTAMENT. 
d. El compliment del període de vigència.
e. L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni 

per qualsevol de les parts.

Onzè.  Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer 
de les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i 
execució d’aquest conveni.

Dotzè.  Trasllats i comunicacions 

El CONSELL COMARCAL és l’encarregat de traslladar o comunicar l’aprovació 
i la signatura d’aquest conveni a qualsevol entitat pública per raó d’una 
exigència legal o reglamentària.

Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la 
seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen.

SEGON.- INSTAR al Ple de la corporació municipal, de sessió ordinària de data 
31 de maig de 2018, l’aprovació de la modificació pressupostària número 
2018/05, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes 
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, per dotar dels crèdits necessaris 
a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 46500 – Conveni 
CCVO-Assessorament jurídic del Pressupost de despeses del Pressupost General 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions 
que comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament 
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de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de 16.313,67 euros, per a l’any 2018 i d’un cost anual de 27.966,29 
euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2019 i següents.

TERCER.- SUPEDITAR els apartats següents, a l’adquisició de la fermesa de 
l’aprovació de la modificació pressupostària número 2018/05, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries, per dotar dels crèdits necessaris a l’aplicació pressupostària 
codificada amb el número 01 920 46500 – Conveni CCVOAssessorament jurídic 
del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta la proposta 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la 
prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, 
per a l’any 2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les actualitzacions 
acordades, per a l’any 2019 i següents.

QUART.- APROVAR I DISPOSAR la despesa de 16.313,67 euros, contra 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 46500 – Conveni 
CCVO-Assessorament jurídic del Pressupost de despeses del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions 
que comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de 16.313,67 euros.

CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa 16.313,67 euros, contra 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 46500 – Conveni 
CCVO-Assessorament jurídic del Pressupost de despeses del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions 
que comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de
16.313,67 euros.

SISÈ.- ORDENAR el pagament, de la despesa 16.313,67 euros, contra 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 46500 – Conveni 
CCVO-Assessorament jurídic del Pressupost de despeses del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions 
que comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de 16.313,67 euros, a la següent programació del règim econòmic:
Abans de l’01 d’agost de 2018: 8.156,84 euros.
Abans de l’01 de novembre de 2018: 8.156,83 euros.
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SETÈ.- SUPEDITAR els pagaments anteriors, a la manifestació, per part dels 
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assignats al 
control i seguiment del conveni de cooperació per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, per a l’any 
2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les actualitzacions acordades, 
per a l’any 2019 i següents, de la correcta execució dels pactes que figuren.

VUITÈ.- SUPEDITAR els pagaments anteriors, a les disponibilitats de la 
Tresoreria municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Consell Comarcal

DESÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als 
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assignats al 
control i seguiment del conveni de cooperació per a la prestació del servei 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 16.313,67 euros, per a l’any 
2018 i d’un cost anual de 27.966,29 euros, més les actualitzacions acordades, 
per a l’any 2019 i següents, als efectes escaients.

ONZÈ.- 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 i publicar el Portal de Transparència

Deliberacions: 

Sr. Gil.- El punt segon és l’aprovació del contingut i signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’ajuntament amb el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Bé, això és un conveni en el que arribem a un acord. És similar al que ja tenim amb el 
tema d’un suport per part del Consell Comarcal, amb el tema de la segona arquitecta, i 
en aquest cas, també fem unes hores de cobertura per al que seria el tema de 
l’assessorament jurídic, sobretot destinat no a altres temes, sinó exclusivament als 
temes de contractació de les noves licitacions municipals.

Sí que és cert que es va començar a treballar ja fa temps amb aquesta possibilitat, i 
que el Consell Comarcal el que volia era gestionar uns plecs directament i fer els plecs 
de moltes de les contractacions, que són similars, per no dir pràcticament iguals, a tots 
els ajuntament, però que en no haver-ho fet, no tenir creat aquest cos, diguem-ne, 
encara, i haver fet aquesta feina, doncs, el que se’ns ha pogut proporcionar és el 
suport legal perquè hi hagi una persona que ens pugui fer aquesta feina, ja que des 
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que la senyora Almudena va marxar de l’ajuntament, doncs, no tenim aquesta figura 
coberta, i el primer que es va haver de fer en aquest cas va ser la creació d’aquesta 
figura, perquè no estava en la relació.

Per tant, en aquest cas el que volem és això, suplir aquesta mancança que tenim amb 
aquest conveni que firmem amb el Consell Comarcal, i que en principi, evidentment, 
així que nosaltres puguem tenir una persona ocupant aquesta plaça, doncs, haurem de 
valorar si és necessari que continuem amb aquesta situació, o ja en puguem 
prescindir.

Alguna consideració? Cap consideració? Doncs, passem a votació. 

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat. 

B.3. Aprovació del reconeixement de compatibilitat a una treballadora de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a una segona activitat en l’àmbit privat. 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que en data 2 de maig de 2018, la senyora Rosó Borràs Ruz, treballadora 
d’aquest Ajuntament, presentà una sol·licitud en què demana que se li atorgui 
la compatibilitat per exercir, fora del seu horari laboral, una activitat 
professional de caràcter privat consistent en l’assessorament en qualitat, 
comunicació, organització i prestació de serveis de formació i gestió, fora del 
municipi de la Roca del Vallès, 

Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació municipal, de data 21 de maig 
de 2018.

Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Vist l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques, posat en relació amb 
l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, i 344 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:

PRIMER.- Reconèixer a la senyora Rosó Borràs Ruz, treballadora d’aquest 
Ajuntament, la compatibilitat per a poder exercir l’activitat professional 
d’assessorament en qualitat, comunicació, organització i prestació de serveis de 
formació i gestió, fora del municipi de la Roca del Vallès i fora de l’horari laboral 
establert en aquest Ajuntament, d’acord amb les següents estipulacions:

- L’activitat privada no es pot relacionar amb les activitats que porti a cap 
el Departament, organisme, entitat o empresa pública on presti els 
serveis el treballador. S’exceptua d’aquesta prohibició les activitats 
particulars que s’exerceixin en virtut d’un dret legalment reconegut i que 
realitzin per a si els directament interessats.

- No poden ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que 
hagin de prestar-se a persones a les que és tingui obligat a atendre en 
l’exercici del càrrec públic.

- No es pot autoritzar l’exercici d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o 
al servei d’entitats i de particulars, en els assumptes en que intervingui o 
hagi intervingut en els dos últims anys o en el que hagi d’intervenir per 
raó del lloc públic.

- En cap cas la suma de les jornades de l’activitat principal i l’activitat 
privada podrà superar la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada en un 50%.

- El reconeixement de compatibilitat no modifica la jornada de treball ni 
l’horari de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de 
canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions  del 
lloc de treball. 

- No és en cap cas objecte d’autorització l'exercici de càrrecs de tot ordre 
en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, 
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d'aquelles, ni tampoc la participació superior al 10% 
del capital de les empreses o societats a què s’ha fet esment. 

- Tampoc no es podran realitzar activitats de gestoria, mediació, 
representació i defensa d'interessos de particulars davant l'entitat local o 
dels seus organismes.

- En cap cas és objecte d’autorització la pertinença a consells 
d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats privades, quan 
l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada amb les que 
gestiona el Departament, organisme o entitat on presti els seus serveis 
el treballador. 

- Així mateix l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i de l’horari en el lloc de caràcter públic
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En tot cas, l’exercici de l’activitat o professió privada no podrà impedir el 
compliment dels seus deures com a funcionari de la Corporació, ja sigui per la 
no presència física o per qualsevol altre circumstància, ni tampoc implicar entrar 
en coalició amb  interessos contraris a la Corporació de la que depèn.

SEGON.- Notificar aquest Acord a la interessada i als Recursos Humans de 
l’Ajuntament.

TERCER.- Inscriure aquest Acord en el corresponent Registre de Personal. 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt tercer és l’aprovació del reconeixement de la compatibilitat a la 
treballadora de l’ajuntament, la senyora Rosó Borràs, que ha demanat una 
compatibilitat per exercir una feina, una activitat a nivell privat, i es va demanar el 
pertinent informe a Secretaria. L’informe ha sigut favorable i, llavors, es proposa, 
doncs, concedir-li, dintre del que marca la llei, com no pot ser d’una altra manera, i de 
les necessitats que ella té i la petició que ha fet, la compatibilitat a aquesta 
treballadora.

Alguna consideració? Cap consideració? Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovada per unanimitat.

B4. Aprovació de la modificació de l’acord de Ple de retribucions i dedicacions 
dels membres de la Corporació

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial 
Decret 233/2015, de 30 de març el passat dia 24 de maig de 2015, i 
constituït el nou Ajuntament, es pot procedir a l’establiment del règim 
de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, així com del 
seu règim de retribucions i indemnitzacions.

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

D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’han adoptat diferents acords sobre el 
règim de dedicació i de retribució dels regidors de l’ajuntament, segons 
l’evolució que ha experimentat el govern municipal.

Darrerament, s’han produït dues novetats significatives, com és l’elecció del nou 
Alcalde en la sessió plenària extraordinària celebrada en data 3 de març de 
2018 i la renúncia del senyor Jordi Fortí Gurgui al seu càrrec de regidor de la 
qual es va donar compte al Ple celebrat en data 29 de març de 2018.

Amb la previsió de la presa de possessió del nou regidor, senyor Jordi Mas 
Arcarons, que serà el substitut del senyor Fortí, cal preveure un règim de 
dedicació i de retribució en previsió de la delegació d’atribucions que aquesta 
Alcaldia té previst efectuar un cop que assoleixi la condició de regidor de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

A més de la normativa ja esmentada, també en resulten aplicables el articles 
20.1.b) 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56 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, així com l’article 43, en relació amb 
l’article 116 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
l’article 9 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
des següents acords: 

Primer.-  Modificar l’acord de ple de retribucions i dedicacions dels membres de 
la Corporació i establir que els membres de la Corporació que a continuació es 
relacionen exerciran el seus càrrecs actuals en el règim de dedicació, per les 
hores que s’indiquen i amb les condicions que s’estableixen:

REGIDOR DEDICACIÓ
Carles Fernández Pérez
Alcalde

dedicació parcial de 28,14 hores 
setmanals.

Albert Gil i Gutiérrez
primer tinent d’Alcaldia

dedicació exclusiva.

Francisco García Lorenzana
Segon tinent d’Alcaldia

dedicació parcial de 28,14 hores 
setmanals.

Roser Moreno Sánchez
Tercera tinenta d’Alcaldia

dedicació parcial de menys de 10 
hores setmanals.
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Julio Caña Fernández
Quart tinent d’Alcaldia

dedicació parcial de menys de 10 
hores setmanals

Xavier del Villar Berenguel
Cinquè tinent d’Alcaldia

dedicació parcial de menys de 12 
hores setmanals

Cati Palma Rovira dedicació parcial de menys de 10 
hores setmanals

M. Assumpta López Roig dedicació parcial de menys de 10 
hores setmanals

Albert Bassa Berenguel dedicació parcial de menys de 10 
hores setmanals

Jordi Mas Arcarons Un cop li siguin delegades les 
atribucions, dedicació parcial de 
menys de 10 hores setmanals

Segon.- Establir la retribució del nou membre de la Corporació, el qual 
percebrà 14 pagues, 12 de les quals correspondran a les mensualitats de l’any i 
les 2 restants a les pagues extraordinàries de juny i desembre i mantenir les 
retribucions de la resta de regidors, d’acord amb el que es va establir en  
l’acord de Ple de data 22 de desembre de 2016. Les retribucions dels regidors 
seran les següents:

REGIDOR RETRIBUCIÓ
Carles Fernández Pérez
Alcalde

34.644,93 €

Albert Gil i Gutiérrez
primer tinent d’Alcaldia

43.097,18 €

Francisco García Lorenzana
Segon tinent d’Alcaldia

34.644,93 €

Roser Moreno Sánchez
Tercera tinenta d’Alcaldia

7.487,90 €

Julio Caña Fernández
Quart tinent d’Alcaldia

7.487,90 €

Xavier del Villar Berenguel
Cinquè tinent d’Alcaldia

14.763,86 €

Cati Palma Rovira 7.487,90 €
M. Assumpta López Roig 7.487,90 €
Albert Bassa Berenguel 7.487,90 €
Jordi Mas Arcarons Un cop li siguin delegades 

les atribucions, 7.487,90 €

Tercer.- Donar d’alta al nou regidor de l’equip de govern a la Seguretat Social.
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Quart.- Comunicar as interessats, a la resta de membres de la Corporació, als 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament i als treballadors del Consistori.

Cinquè.- Publicar aquesta acord en el Butlletí Oficial de la província, en el 
Butlletí municipal i en el tauler d’edictes del consistori

Deliberacions: 

Sr. Gil.- El següent punt és l’aprovació de la modificació de l’acord de les retribucions i 
dedicacions dels membres de la corporació. Aquí, el que canvia evidentment és l’ordre, 
en aquest cas el primer de l’alcalde i de mi mateix, les dedicacions són les mateixes en 
tots els casos, l’única que s’afegeix és la del senyor Jordi Mas, que una vegada tingui 
delegades atribucions per part de l’alcalde-president, doncs, tindria una dedicació, 
passaria a cobrar la mateixa dedicació que la resta de companys que tenen una 
dedicació parcial de menys de deu hores setmanals. 

Per tant, el que nosaltres aprovem avui és que a partir del moment en què l’alcalde li 
faci la delegació al regidor Jordi Mas, doncs, ja tingui aprovada aquesta dedicació. 
Alguna consideració? Algun comentari? Senyor Ros.”

Sr. Ros.- Si pot explicar les retribucions.

Sr. Gil.- Sí. Les retribucions segueixen sent les mateixes que ja hi havia. El senyor 
Carles Fernández Pérez té una..., és un 75 per cent, si no recordo malament... Bé, 
estava repartit. Bé, l’import són 34.600 euros, que és un 75 per cent del sou que tenia 
l’antic alcalde, el senyor Rafael Ros. Jo, Albert Gil, primer tinent d’alcalde, segueixo 
amb la mateixa retribució de 43.097 euros. El Senyor García Lorenzana segueix amb la 
mateixa dedicació de 34.644 euros –La senyora Roser Moreno, la té de 7.487. I així 
comencem amb la senyora Roser Moreno, el senyor Julio Caña, el senyor Xavier del 
Villar, la senyora Cati Palma, la senyora Assumpta López, el senyor Albert Bassa, i 
quan estigui nomenat, el senyor Jordi Mas Arcarons.

Ah no, perdó, perdó. No, no, el senyor Xavier del Villar, perdó, són –disculpin– l’import 
són 14.763 euros. Disculpin. El que no recordo era la dedicació, que aquí no està 
posada en tant per cent. Em sembla que eren... No sé si ho recorda el senyor 
interventor, o el senyor secretari. Recorden el tant per cent que tenia el senyor Xavier 
del Villar per la retribució. Pot ser unes...? (Veu de fons.) Bé, les teòriques, sí. Gràcies. 
Doncs, aquest 31 per cent de dedicació.

Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a aprovació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), 
del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita i 2 vots negatius 
manifestats pels regidors del grup municipal de CIU.
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Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.5. Aprovació de la liquidació 2017 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei atenció domiciliària amb la Fundació s21.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Vist el conveni interadministratiu amb la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció social de Catalunya, i aquest ajuntament per a la gestió dels serveis 
d’atenció domiciliària, SAD, del municipi de La Roca del Vallès. 

Atès que a través de la Comissió tècnica de seguiment es vetlla per la correcta 
execució pel que fa a l’acompliment de l’objecte i objectius d’aquest encàrrec de 
gestió.

Atès que l’esmentat conveni disposa, també, l’existència d’una Comissió de 
seguiment de l’encàrrec de gestió del SAD, formada per membres de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i de la Fundació S21 i que una de les seves 
funcions és la supervisar i aprovar l’estat de comptes de l’execució del servei 
d’atenció domiciliària al municipi.

Atès que en la Comissió de seguiment dels Centres de la Gent Gran celebrada el 
18 d’abril de 2018, formada pels mateixos membres de la Comissió de 
Seguiment del SAD, es va exposar, per part de l’entitat gestora, el detall dels 
documents de liquidació de l’any 2017, presentats prèviament de manera 
telemàtica i que formen part de l’expedient absis número 1995/18.

Atès en el marc d’aquesta Comissió de seguiment, es va acordar que calia 
ampliar el nivell de concreció d’alguns assentaments explicitats en el document 
inicial presentat, aportant-se aquestes modificacions posteriorment, donant-se 
el vist-i-plau a les liquidacions econòmiques presentades i detallades, tant pel 
que fa a l’assoliment dels objectius com als pressupostos i partides previstos, 
per part dels membres de la Comissió de seguiment.

Vist l’informe de la Tècnica de Serveis Socials de data 27 d’abril de 2018.

Vist l’informe d’intervenció de data 15 de maig de 2018.

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

PRIMER.- APROVAR la documentació de la liquidació de l’any 2017, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626,corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
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gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, signat en data 03 de maig de 2012, 
entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, amb 
els següents resultats econòmics:

SEGON.- INFORMAR que la documentació de la liquidació de l’any 2017, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, signats en data 03 de maig de 2012, 
entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, s’ha 
sotmet a una comprovació limitada, per part de la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i no s’han observat indicadors econòmics, 
que puguin comportar d’un procediment de requeriment de documentació 
complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
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Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, 
aquella documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, 
que facin necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord 
amb la normativa vigent, tot derivat del Conveni interadministratiu de 
col·laboració per a l’encàrrec de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, 
signats en data 03 de maig de 2012, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, 
amb CIF/NIF número G-63122626.

QUART.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a l’entitat 
Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb 
CIF/NIF número G-63122626, als efectes escaients.

CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Àrea de Serveis Personals 
i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

Sr. Gil.- El següent punt de l’ordre del dia és el punt B.5, que és l’aprovació de la 
liquidació del 2017 dels resultats econòmics del conveni amb el Servei del SAD, i el 
conveni dels centres de la gent gran. En tots dos casos es fan amb la Fundació S21. Si 
els sembla, els comentem conjuntament, el punt cinquè i el sisè.

Això, el que tenim és que com que se’ls va donar a la comissió informativa del ple, es 
van portar els números de la liquidació del resultat del casal d’avis i del servei 
d’atenció domiciliària. En aquest cas, el casal d’avis aquest any ha tingut uns ingressos 
totals de 184.539 euros. Són 154.999 euros, que venen de l’aportació de l’ajuntament, 
i 29.540 euros venen dels ingressos del bar i els serveis que donen. En aquest cas, 
aquest any tenim un resultat favorable de 12.370 euros. Això és en el casal dels avis. 

I en el SAD, en el servei d’atenció domiciliària, l’import són 137.000 euros, dels quals 
114.992 és l’aportació de l’ajuntament, i 22.769 dels usuaris. Aquí, en aquest any, 
doncs, el resultat són 2.559 euros... Perdó, el resultat de la gestió són 2.559,15 euros 
negatius, i per tant, el resultat agregat de la gestió a l’empresa S21 és de 9.811,29 
cèntims.

Aquí, com altres anys, hem d’estudiar si això, aquests diners, que són favorables, 
diguem-ne, i per tant, són positius, si es tractarà amb algun augment de serveis o de 
serveis que ens facin i no ens cobrin, o ells ens hauran d’abonar aquesta quantitat de 
9.800 euros favorables.

Alguna consulta? Doncs, passem a votació. El punt B.5, perdó, els hem tractat 
conjuntament però passem a votació el punt B.5. 

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 
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Aprovat per unanimitat.

B.6. Aprovació de la liquidació 2017 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran amb la 
Fundació S21. 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Vist el conveni interadministratiu amb la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció social de Catalunya, i aquest ajuntament per a la gestió del servei 
públic dels centres de la gent gran del municipi de La Roca del Vallès. 

Atès que l’objecte del contracte esmentat és el d’afavorir el benestar de la gent 
gran del municipi, realitzar una prevenció del deteriorament producte de 
l’envelliment i fomentar la participació i integració de la gent gran en la vida 
social.

Atès que a través de la Comissió tècnica de seguiment es vetlla per la correcta 
execució pel que fa a l’acompliment de l’objecte i objectius d’aquest encàrrec de 
gestió.

Atès que l’esmentat conveni disposa, també, l’existència d’una Comissió de 
seguiment de l’encàrrec de gestió dels centres de la gent gran, formada per 
membres de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i de la Fundació S21 i que una 
de les seves funcions és la supervisar i aprovar l’estat de comptes de l’execució 
dels centres de la gent gran al municipi.

Atès que en la Comissió de seguiment dels Centres de la Gent Gran celebrada el 
18 d’abril de 2018, es va exposar, per part de l’entitat gestora, el detall dels 
documents de liquidació de l’any 2017, presentats prèviament de manera 
telemàtica i que formen part de l’expedient absis número 2004/18.

Atès en el marc d’aquesta Comissió de seguiment, es va acordar que calia 
ampliar el nivell de concreció d’alguns assentaments explicitats en el document 
inicial presentat, aportant-se aquestes modificacions posteriorment, donant-se 
el vist-i-plau a les liquidacions econòmiques presentades i detallades, tant pel 
que fa a l’assoliment dels objectius com als pressupostos i partides previstos, 
per part dels membres de la Comissió de seguiment.

Vist l’informe de la Tècnica de Serveis Socials de data 27 d’abril de 2018.

Vist l’informe d’intervenció de data 15 de maig de 2018.
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És per tot això que, es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels 
següents acords:

PRIMER.- APROVAR la documentació de la liquidació de l’any 2017, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626,corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió dels Centres per a la Gent Gran, signat en data 03 de maig de 2012, 
entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, amb 
els següents resultats econòmics:
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SEGON.- INFORMAR que la documentació de la liquidació de l’any 2017, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió dels Centres per a la Gent Gran, signats en data 03 de maig de 2012, 
entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, s’ha 
sotmet a una comprovació limitada, per part de la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i no s’han observat indicadors econòmics, 
que puguin comportar d’un procediment de requeriment de documentació 
complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número G-63122626, 
aquella documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, 
que facin necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord 
amb la normativa vigent, tot derivat del Conveni interadministratiu de 
col·laboració per a l’encàrrec de la gestió dels Centres per a la Gent Gran, 
signats en data 03 de maig de 2012, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, 
amb CIF/NIF número G-63122626.

QUART.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a l’entitat 
Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb 
CIF/NIF número G-63122626, als efectes escaients.

CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Àrea de Serveis Personals 
i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

Deliberacions: 

I el punt B.6. Passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per unanimitat
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B.7. Desestimació de la proposta de modificació del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola 
bressol municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès. 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que en data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el Contracte per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola 
bressol municipal La Torreta, a la Roca del Vallès amb l’empresa SERVEIS PER A 
LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL.

Atès que en data 8 d’agost de 2017 es va formalitzar, a favor de SERVEIS PER 
A LA
INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL, la pròrroga del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol 
municipal de la Torreta, amb una vigència del 23 d’agost de 2017 i tindrà una 
durada d’un any (1), és a dir, fins el 22 d’agost de 2013.

Atès que en data 15 de febrer de 2018, l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA 
CRÉIXER JUNTS, SL, ha presentat un escrit amb NRE 2018-1554, en el qual 
sol·licita una modificació de contracte, adjuntant documentació al respecte.

Vist l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada 
del contracte, i que estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte que el contracte 
expressament prevegi el
contrari.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

Vist l’informe de la tècnica d’educació de data 11 d’abril de 2018.

Atès que l’informe de Secretaria de data 17 d’abril de 2018 diu literalment:

“I.- En data 11 d’abril de 2018 té entrada en aquesta secretaria l’expedient de 
modificació del contracte, iniciat en data 15 de febrer de 2018, per al seu 
informe.
II.- Obra incorporat a l’expedient, entre altra documentació, un escrit de la 
senyora Azucena Linares Gómez, en nom de l’empresa Serveis per a la Infància 
Créixer Junts, contractista de la gestió del servei pública de l’escola bressol de 
la Torreta, en què sol·licita a l’Ajuntament que aprovi una modificació d’aquest 
contracte i s’hi adjunta el document en què fonamenta la sol·licitud in on 
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s’exposen els antecedents a la petició. Tanmateix, consta a l’expedient un 
informe de la tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat en què fa una relació de 
fets i acaba sol·licitant els informes preceptius de Serveis Jurídics i Serveis 
Econòmics per tal de procedir a la corresponent modificació contractual.

En el document que tramet la contractista, es posa de relleu l’acord adoptat pel 
Ple de la Corporació en data de 20 de juliol de 2017 (en què es va aprovar la 
pròrroga del contracte per a la gestió indirecta sota la forma de concessió de 
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta, a la Roca del 
Vallès, en les mateixes condicions establertes en el citat document, amb una 
vigència des del 23 d’agost de 2017 fins al 22 d’agost de 2018,amb una 
aportació municipal total, per garantir la prestació del servei de 4.464,90 €, i 
una aportació municipal per cobrir la baixada de les tarifes dels serveis prestats 
de 36.080 €, el que fa un total de 40.544,90 €) i es sol·licita aquesta 
modificació emparant-la en la necessitat de mantenir l’equilibri econòmic de la 
concessió, tot indicant que en el contracte inicial estava prevista una ocupació 
de 82 infants i que actualment n’hi ha una matriculació per al curs 2017-2018 
de 36 infants.

III.- De la documentació assenyalada en l’antecedent II, es desprèn una 
proposta de modificació del contracte en els següents termes:

- que l’Ajuntament es faci càrrec durant el curs acadèmic 2017-2018 de les 
partides següents:

o amortització material primer establiment fins a 8.250 euros o 
Subministraments fins a 12.000 euros

- que l’Ajuntament faci l’aportació màxima de 300 € (10.800 € per curs) per 
infant enlloc de l’aportació presentada per la contractista, segons ella defensa, 
de 54.42 € (1.959,12 €) el que es diu que genera una diferència de 8.840,88 €

- que l’Adjudicatària renuncia durant els curs acadèmic 2017-2018 als seus 
beneficis industrials, calculats en 10.169,04 €

En conjunt, el contractista fa un càlcul de tots aquests conceptes que dóna un 
total de 39.259,92 €, el que coincideix amb el dèficit que informa que suporta la 
concessió per al curs 2017-2018

IV.- Assenyalar que en data 25 de juliol de 2013 el Ple municipal de la Roca del 
Vallès va declarar vàlida la licitació i va adjudicar el contracte de gestió indirecta 
i sota la modalitat de concessió del servei públic d’escola bressol municipal de la 
Torreta a favor de l’entitat “Serveis per a la infància créixer junts, S.L.”.

El Ple de la Corporació, en la seva sessió celebrada en data 20 de juliol de 2017, 
va
aprovar la pròrroga del contracte mitjançant l’adopció del següent acord:
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Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de 
l’explotació del servei d’Escola Bressol Municipal de la Torreta 

El 22 d’agost de 2013 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
i SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL pera la gestió indirecta i sota 
la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol municipal de la 
Torreta.

En el pacte cinquè –en el mateix sentit que la clàusula 4 del plec de clàusules 
administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que el contracte 
tindria una durada de quatre (4) anys, a comptar des del dia següent a la seva 
formalització. Així mateix, també s’estableix que el contracte es pot prorrogar, 
per mutu acord, per un màxim de dos (2) anys més.

La mateixa clàusula estableix que una vegada finalitzat el termini d’aquest 
contracte, si es donés el cas, continuarà en vigor fins a la finalització del curs 
escolar corresponent a aquell moment i pel temps mínim que resulti 
indispensable fins que l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i adjudiqui el 
nou contracte, quedant obligada el concessionari a continuar garantint 
provisionalment la prestació
dels serveis duran aquest període interí. Produïda, en el seu cas, aquesta 
pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui, el concessionari no tindrà 
dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament, sent la única 
contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte.

En tot cas, l’Ajuntament es reserva el dret de rescat la concessió abans del seu 
venciment si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest supòsit 
serà procedent el rescabalament dels danys i indemnitzacions dels perjudicis, 
llevat que el rescat estigui basat en algun motiu imputable a culpa o dol de la 
concessionari.
El servei públic municipal d’escola bressol s’ha de gestionar de forma indirecta, 
sota
la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el què estableix el 
Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple municipal en data 3 de 
febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
90, de 15 d’abril de 2005.

El 13 de juny de 2017 la tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat va emetre 
informe en el sentit següent:

“En data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’Escola Bressol 
Municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès, amb l’empresa SERVEIS PER A LA 
INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL amb CIF B-63248629 amb domicili a Gavà, 
Rambla Pompeu Fabra núm. 137 baixos.

Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual s’exposa 
que l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 23 d’agost 
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de 2013 i que tindrà una durada de quatre (4) anys, amb opció de pròrroga per 
dos (2) anys més fins a un període màxim de nou (6) anys (incloses les 
pròrrogues), conseqüentment aquest contracte finalitza el 23 d’agost de 2017.

Tanmateix, cal indicar que, actualment hi ha una modificació del citat contracte 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de gener de 2017 
per al curs acadèmic 2016-17, i per tant, deixarà de tenir efectes a finals de 
juliol de 2017.

Atès que la voluntat del consistori és seguir prestant el servei públic d’Escola 
Bressol Municipal La Torreta.

Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent aprovi:
- L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any: des del 23 d’agost de 2017 
fins el 23 d’agost de 2018, amb les mateixes condicions que el contracte 
originari.”

Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de 19 de juny de 2017 emès 
en relació a la proposta de pròrroga i que s’han efectuat les corresponents 
retencions de crèdit amb números 220170007314 i 220170007311, 
corresponents a l’any 2017, per a garantir la despesa inherent a aquest acord.

El 20 de juny de 2017 (Registre de sortida núm. 3091) i acceptada el 21 de 
juny de 2017, es va donar audiència per deu dies al concessionari perquè 
manifestés la seva conformitat o disconformitat amb la pròrroga proposada.

El 21 de juny de 2017 (Registre d’entrada núm. 5478) el concessionari presenta 
escrit on manifesta que:

“.../...l’empresa està disposada acceptar la pròrroga d’un curs, sempre i quan 
es modifiqui el citat contracte, tal i com s’ha fet durant els 4 anys de concessió.

SOL·LICITA

Que per al curs 2017-2018 es faci una modificació del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol 
municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès, que la nostra empresa té signat 
amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès a 22 d’agost de 2013 a la Roca del 
Vallès i que té una durada inicial de 4 anys amb possibilitat de pròrroga.

Aquesta modificació de contracte ve emparada per la llei de Contractes del 
Sector Públic que preveu la possibilitat de modificar el contracte per tal de 
mantenir l’equilibri econòmica de la concessió, i tal i com recullen els plecs de 
condicions administratives que regeixen el contracte així com el propi contracte.

El contracte inicial estava previst, tal i com dictaminaven les bases de la 
licitació, per una ocupació de 82 infants i actualment hi ha una matrícula per al 
curs 2017- 2018 de 28 infants.”
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Vist l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada 
del contracte, i que estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de 
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte que el contracte 
expressament prevegi el contrari.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

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

Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la 
forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la 
Torreta, a la Roca del Vallès, en les mateixes condicions establertes en el citat 
contracte i documentació annexa.

La pròrroga serà vigent des del 23 d’agost de 2017 fins al 22 d’agost de 2018.

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta pròrroga, amb 
càrrec a la partida 08 323 48003 – Ajut Escola Bressol del vigent pressupost 
municipal:

Concepte Any 2017 Any 2018 Total
Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei 1.623,60 €. 2.841,30 
€.
.464,90 €.
Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes dels serveis prestats
13.120,00 €. 22.960,00 €. 36.080,00 €.
----------------- - ----------------- - ----------------- -
Total 14.743,60 €. 25.801,30 €. 40.544,90 €.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER 
JUNTS, SL.

Quart.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès.

Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquest acord al Registre Públic de 
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del TRLCSP.

Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal 
corresponent.”

PRINCIPALS FONAMENTS DE DRET
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— Els articles 105, 106, 107, 108, 282 i la Disposició Addicional Segona del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (aplicable segons el que disposa 
la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014)

— Els articles 97 i 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’ octubre, pel que 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera.- D’acord amb l’article 219 del TRLCSP els contractes administratius 
sols podran ser modificats per raons d’interès públic en els casos i en la forma 
prevista en el Títol V del Llibre I, i d’acord amb el procediment regulat en 
l’article 211. 

Cal tenir present que aquesta és la normativa aplicable a la present proposta de 
modificació, d’acord amb allò disposat a la Disposició Transitòria primera de la 
Llei 9/2017 (LCSP) al seu paràgraf segon, en què s’estableix que “els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei 
es regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, duració i règim de pròrrogues, per la normativa anterior”

En els casos que s’acaben d’indicar, les modificacions acordades per l’òrgan de 
contractació seran obligatòries pel contractista.

Les modificacions hauran de formalitzar-se conforme el que es disposa en 
l’article 156.

Segona.- Per la seva banda, el Títol V del Llibre I del TRLCSP, concretament a 
l’article 105 del TRLCSP, s’estableix que els contractes del sector públic només 
podran modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs o en l’ anunci de 
licitació o en els casos i amb els límits establerts en l’ article 107 del mateix text 
normatiu. 

En qualsevol altre supòsit, si fos necessari que la prestació s’executi en forma 
diferent a la pactada inicialment, haurà de procedir-se a la resolució del 
contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les condicions pertinents. 
Aquest nou contracte haurà d’adjudicar-se d’acord amb el que es preveu en el 
Llibre III.

Tercera.- En el cas que ens ocupa, i de la documentació obrant a l’expedient, es 
desprèn que la modificació que es proposa s’empara en els supòsits de 
modificació previstos en el Plec de clàusules que regeixen la contractació. En 
concret, s’empara en la Clàusula 6a que disposa que als efectes del que es 
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preveu en l’article 106 del TRLCSP, el contracte es podrà modificar durant la 
seva vigència, quan es donin els següents supòsits:

- Causes d’interès públic i relacionades amb el desenvolupament del contracte.
En aquesta mateixa clàusules 6a es diu que:

- la modificació podrà ser com a màxim del 10% del valor estimat del contracte.

- quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, l’Ajuntament ha 
de compensar al concessionari de manera que es mantingui l’equilibri dels 
supòsits econòmics que van ser considerats com a bàsic en l’adjudicació del 
contracte.

- en el cas que els acords que dicti l’òrgan de contractació no tinguin 
transcendència econòmica, el concessionari no tindrà dret a indemnització per 
raó dels mateixos.

- per tal de procedir a la modificació caldrà l’audiència prèvia del concessionari 
pel termini de 3 dies i la corresponent aprovació per part de l’òrgan municipal 
competent a proposta de la Comissió de Seguiment.

Quarta.- Pertoca doncs valorar la concurrència dels supòsits previstos en el 
Plec, la seva adequació a l’ordenament jurídic i, en el seu cas, el procediment i 
òrgan competent per aprovar la dita modificació.

L’article 106 del TRLCSP disposa que “els contractes es podran modificar quan 
s’hagi advertit expressament d’aquest possibilitat i s’hagi detallat, de forma 
clara, precisa i inequívoca, les condicions en què podrà fer-se ús de la mateixa, 
així com l’abast i límits de les modificacions que puguin acordar-se amb 
expressa indicació del percentatge del preu al que com a màxim podran afectar, 
i el procediment que s’hagi de seguir. A quests efectes, els supòsits en què 
podrà modificar-se el contracte hauran de definir-se amb total concreció per 
referència a circumstàncies la concurrència de les quals pugui verificar-se de 
forma objectiva i les condicions de l’eventual modificació hauran de precisar-se 
amb un detall suficient per a permetre als licitadors la seva valoració a efectes 
de formular la seva oferta i ser preses en consideració en allò que es refereix a 
l’exigència de condicions d’aptitud als licitadors i valoració de els ofertes.”

De la lectura d’aquest article de la Llei, no sembla que la Clàusula 6a del Plec 
s’ajusti a la mateixa, doncs sens perjudici del llindar del 10% del preu del 
contracte al que com a màxim poden afectar les modificacions, en el Plec no es 
detalla ni es precisa cap altre aspecte que permeti als licitadors conèixer quines 
seran aquestes causes d’interès públic que podran comportar una modificació 
del contracte, i que els hi permeti, conseqüentment, tenir-les en consideració 
alhora de formular la seva oferta.

El concepte d’interès públic és un concepte jurídic indeterminat, i la seva 
menció com a fonament de la modificació ens porta a valorar i observar el tipus 
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de servei públic de què es tracta. Estem davant d’una escola bressol que, 
segons l’actual redacció de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, seria, en aplicació de l’article 27, una competència 
delegable per part de la Generalitat de Catalunya, i com a tal, hauria d’anar 
acompanyada d’una memòria econòmica justificativa dels principis que es 
recullen en la norma i a més, una valoració de l’impacte en la despesa de les 
administracions públiques afectades sense que, en cap cas, pogués comportar 
una despesa més gran.

Pel que fa a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, entén aquest secretari que, a 
tenor de la reforma legislativa apuntada, s’hauria de comprovar per part del 
serveis municipals pertinents si actualment hi ha vigent un conveni entre la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament i, de ser així, veure si aquest s’ha 
adaptat al que es disposa en l’apartat 2 de l’article 57 de la LRBRL.

Apuntar també que la proposta que es realitza en aquest expedient consisteix, 
bàsicament, en una modificació de la retribució del contractista, fruit d’un reduït 
nombre de matriculacions, sense que es modifiqui correlativament la prestació a 
realitzar pel mateix. Podríem doncs arribar a entendre que més que una 
modificació contractual en sentit estricte, es tracta d’un reequilibri econòmic-
financer, i on s’hauria doncs de justificar o acreditar que han sobrevingut 
circumstàncies imprevisibles i extraordinàries que fan que la realització del 
contracte amb les condicions inicialment pactades sigui econòmicament inviable 
pel contractista i excedeixen del principi de risc i ventura.

Val dir en aquest sentit que segons el Plec de clàusules que regeixen la 
contractació, l’execució del contracte corre a risc i ventura del contractista 
(clàusula 5a). Val dir també que en la Clàusula 16a es recullen les obligacions 
del contractista, algunes de les quals ara, amb aquesta “modificació”, es 
proposa traslladar a l’Administració, com són el pagament dels 
subministraments, manteniment i amortització del material (16 a.- 9, 13, 14, 
15, etc). Es podria interpretar que la proposta consisteix en traslladar el risc i 
ventura del contractista a l’Administració, o quant menys, que aquesta última 
suporti una eventual disminució d’ingressos en la prestació del servei. 
Assenyalar que també es proposa modificar la quantia de l’aportació 
extraordinària a que s’obligava l’Ajuntament.

Com ja s’ha apuntat, es podria arribar a entendre que més que una modificació 
en sentit estricte estem davant d’un reequilibri econòmic-financer del contracte 
i, de ser així, caldria estar-se al que es disposa en l’article 282.3 del TRLSCP, on 
es diu que quan les modificacions afectin al règim financer del contracte, 
l’administració haurà de compensar al contractista de manera que es mantingui 
el dit equilibri econòmic, supòsit que no concorre en el cas que ens ocupa, com 
tampoc concorren els supòsits de l’article 282.4, per quant:
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a)No concorre la causa de l’apartat a), per quant la modificació que es proposa 
no recau sobre les característiques del servei contractat, el qual es veu 
inalterat.

b) Tampoc concorren actuacions de l’Administració que determinin de forma 
directa
la ruptura substancial de l’economia del contracte.

c) Tampoc s’observen causes de força major que determinin la ruptura 
substancial de l’economia del contracte.

Recordar que la causa que motiva aquesta la modificació, segons l’escrit 
presentat per la contractista, és el reduït nombre d’alumnes matriculats, 
concretament 36 de les 82 places existents.

Aprofundint en les causes justificatives de la restauració de l’equilibri econòmic 
del contracte que recull l’article 282.4 TRLCSP la primera fa referència a 
l'exercici del ius variandi per l'Administració. Tradicionalment la prerrogativa de 
contractació i l’autoritat de modificar el contracte sempre portava a l'obligació 
de garantir l'equilibri financer necessari que garanteixi la prestació del servei. 
Ara, per fer-lo emergir de l'obligació de restaurar l'equilibri econòmic és 
necessari, d'una banda, que la modificació obeeixi a una raó d'interès públic i, 
per altra banda, que afecti el règim financer del contracte. I es considera que hi 
ha impacte en el règim financer quan s'alteren els supòsits econòmics que es 
consideraven com bàsics en l’adjudicació. És a dir, la novació del contracte ha 
d’afectar a l’oferta del contractista que fou acceptada per l’Administració 
mitjançant l’adjudicació del contracte, o bé als elements del plec que en foren 
determinants per formular la seva oferta, essent l’alteració de les bases del 
negoci la que justificaria la novació de les característiques del servei contractat i 
les tarifes que hagin de ser abonades pels usuaris.

L’exercici de la potestas variandi per l’Administració s’ha de subjectar al règim 
de modificació dels contractes establert al Títol V del llibre I. Aquesta 
modificació, tal i com ja s’ha exposat, pot consistir en una modificació 
convencional o extra contractual, segons estigui prevista o no al plec de 
clàusules administratives particulars.

El segon supòsit de l’article 282.4 TRLCSP contemplat a l’apartat b), es refereix 
a les actuacions de l’Administració que determinen de forma directa el 
trencament substancial de l’economia del contracte. Aquest supòsit recull la 
doctrina jurisprudencial del factum principis el qual, tal i com declara la 
sentència del Tribunal Suprem de 20 de novembre de 1985 (Sala 4 contenciosa 
administrativa) consisteix en un seguit de mesures administratives adoptades al 
marge del contracte, però amb repercussió en les obligacions que se’n deriven, 
convertint el seu compliment en més onerós. Seguint la jurisprudència del 
Tribunal Suprem es pot afirmar que el factum principis és un supòsit diferent 
del ius variandi, atès que, en aquest últim cas, l’Administració actua dins de 
l’esfera del contracte amb la modificació d’algun dels seus elements motivada 
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per l’interès públic. En canvi, al factum principis l’actuació de l’Administració 
s’origina fora de l’àmbit del contracte, de forma que és aliena però els seus 
efectes s’hi projecten. Encara que en tots dos supòsits la finalitat de la 
modificació és la mateixa, garantir l’equilibri econòmic del contracte, el seu 
fonament és diferent. En el ius variandi, l’Administració exerceix una potestat 
que l’ordenament jurídic li reconeix en les seves relacions amb el contractista, i 
per això el seu exercici resta subjecte als límits i requisits establerts legalment. 
El factum principis, però, no troba aquesta justificació, sinó que és expressió 
d’una actuació administrativa externa, l’eficàcia de la qual es projecta en la 
gestió del servei públic alterant la seva realitat econòmica.
L’aplicació del supòsit contemplat a l’apartat b) de l’article 282.4 TRLCSP 
exigeix el compliment de dos pressupòsits. El primer, el trencament substancial 
de l’economia del contracte, la qual no pot quedar compresa en el «aleas del 
contrato», sinó que ha de tractar-se d’un trencament exorbitant, de tal entitat i 
abast que de no adoptar-se les mesures compensatòries oportunes, el 
manteniment de l’explotació del servei públic esdevindria impossible. Per 
apreciar la concurrència d’aquest pressupòsit, és necessari quantificar i provar 
el desequilibri econòmic produït. En aquest sentit la Sentència del Tribunal 
Suprem de 16 de setembre de 2004 (Sala 3 Contenciosa Administrativa, Secció 
4) manifesta el següent:

“Pero no puede apreciarse que haya existido arbitrariedad al pronunciarse sobre 
la prueba, y sí por el contrario que asiste la razón a la Sentencia recurrida. 
Tanto los documentos del expediente como la prueba procesal, si bien 
contienen estimaciones de la cuantía total del perjuicio, no la prueban ni 
justificant detalladamente y versan sobre todo sobre la difícil situación 
económica de la concesionaria debida a la aguda conflictividad laboral producida 
en la empresa. Pero 
justamente esto último es consecuencia del alea o riesgo empresarial que no 
debe ser tenido en cuenta a efectos del equilibrio económico-financiero de la 
concesión, como acertadamente declara la Sentencia recurrida.”

El segon requisit que ha de concórrer és que entre el desequilibri econòmic i 
l’actuació administrativa existeixi una relació directa, de tal forma que l’acció de 
l’Administració, encara que s’hagi originat fora de l’àmbit contractual, sigui la 
causant del trencament de l’equilibri econòmic del contracte. Per tot això, caldrà 
acreditar també la concurrència d’aquesta causalitat.

Finalment, el tercer supòsit que justificaria el restabliment de l’equilibri 
econòmic del contracte és la concurrència de causes de força major. Aquest 
supòsit de l’apartat c) de l’article 282.4 del TRLCSP incorpora la doctrina 
jurisprudencial del risc imprevisible, però l’acota ja que la seva aplicació es 
limita a les causes de força major establertes per al contracte d’obres a l’article 
231 del TRLCSP. En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem de 27 Oct. 
2009 (Sala 3 Contenciosa Administrativa, Secció 4) declara el següent:

«Sin embargo la Ley establece que este principio de riesgo y ventura tiene 
como excepción los supuestos de fuerza mayor, al constituir éstos, según 
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destaca la STS de 15 de marzo de 2005, factores imprevisibles, anormales en el 
desarrollo propio de la naturaleza de las obras y ajenos a la voluntad y 
comportamiento del contratista, que inciden negativamente en la ejecución del 
contrato, suponiendo para el mismo un agravamiento sustancial de las 
condiciones, que por exceder de las contingencias propias del riesgo asumido en 
la contratación, se contemplan específicamente por la Ley a efectos de 
restablecer el equilibrio financiero del contrato, como principio sustancial en 
materia de contratación. Y se añade en esta misma Sentencia que la 
concurrencia y aplicación congruente de tales principios, esenciales en la 
configuración de la contratación administrativa, justifican la determinación por 
la ley de las concretas causas de fuerza mayor que exoneran al contratista del 
riesgo asumido por el mismo, propiciando que sea indemnizado en tales casos 
por los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado, enunciación de causas 
de fuerza mayor que la jurisprudencia viene considerando de caràcter tasado y 
de interpretación restrictiva.»

Perquè la força major operi com a causa de restabliment de l’equilibri econòmic 
del contracte, és necessari que concorrin diferents requisits.
El fet que provoca el trencament de l’economia del contracte ha de ser 
imprevisible o, encara que sigui previsible, que resulti absolutament inevitable. 
A més, el fet ha de ser aliè a la voluntat de les parts i ha de suposar de forma 
directa una ruptura substancial de l’economia del contracte.

Cal tenir present que tan sols es pot invocar com a causes de força major les 
previstes a l’article 231 TRLCSP, encara que estiguem parlant d’un contracte de 
gestió de serveis, de tal forma que l’aparició de qualsevol altre fet imprevisible, 
aliè a la voluntat de les part i que provoqui un desequilibri econòmic del 
contracte, no permet l’adopció de mesures compensatòries. És a dir, no és 
possible una interpretació extensiva a d’altres supòsits diferents dels previstos 
en aquest article.
En aquest sentit s’ha manifestat la sentència del Tribunal Suprem de 27 
d’octubre de 2009 i la sentència de 24 de juny de 2009 (Sala 3 Contenciosa 
Administrativa, Secció 4), en què és declara el següent:

«Pero es que a mayor abundamiento la literalidad del precepto tampoco permite 
sostener que el supuesto de hecho sobre el que se sustenta el recurso tanga 
posibilidad alguna de constituir un caso de fuerza mayor. Dice el art. 144.2.b) 
de la 
Ley 13/1995 (LA LEY 1900/1995) de Contratos de las Administraciones Públicas 
que: "Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: b) Los 
fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes". Es decir, que la condición primera para que 
pueda concurrir ese supuesto, condición inexcusable, por otra parte, es que se 
esté en presencia de un fenómeno natural que tenga efectos catastróficos, y 
entre esos fenómenos naturales el precepto enumera, y se trata de una 
enumeración cerrada, no ampliable a otros supuestos no previstos, salvo que 
sean semejantes, expresión sinónima de parecido o similar, los maremotos, 
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terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales 
marítimos, inundaciones u otros semejantes.
Es claro que en este caso no se encontraba lo ocurrido en el túnel en el que se 
trabajaba porque la causa del suceso no fue un fenómeno natural sino un hecho 
del hombre, evidentemente fortuito, como fue el que la tuneladora interceptase 
un conducto cárstico, produciendo una surgencia de agua previsible en el lugar 
en el que se trabajaba. En consecuencia no se trataba de un fenómeno natural 
la inundación que se produjo ni tuvo la condición de catastrófico, por más que, 
ciertamente, se potenciasen sus efectos por las lluvias caídas coincidentemente 
con
el hecho fortuito que provocó la surgencia de aguas.»

Els supòsits de força major previstos a l’article 231 TRLCSP per al contracte 
d’obres i d’aplicació també en l’execució del contracte de gestió dels serveis 
públics són els següents:

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica.
b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, 
terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals 
marítims, inundacions o altres de semblants.
c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris 
tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic.
Tot l’exposat porta a entendre:
1.- Que el reduït nombre d’alumnes és un fet que aquest secretari entén que no 
podria al·legar-se, d’entrada, com a sobrevingut, extraordinari o imprevisible, 
doncs quan es va licitar el contracte tot empresari interessat podria haver 
valorat tant una major demanda de places com una menor demanda de places 
de les existents i, per tant, en el moment de formular la seva oferta, s’hagués 
pogut tenir en compte aquestes previsions, més atenent que segons el Plec el 
risc i ventura de l’explotació del servei recau sobre el concessionari.

2.- Que és discutible que es pugui considerar aquesta manca d’alumnes causa 
suficient que comporti una modificació del contracte en els termes que es 
plantegen, atenent, com s’ha dit, al principi de risc i ventura i atenent, 
tanmateix. que aquesta possibilitat no s’ha recollit de forma expressa, clara, 
precisa i inequívoca en el Plec ni en la documentació que conforma la licitació, 
tal i com exigeix la norma. En el Plec tan sols s’esmenta que es podrà modificar 
el contracte per causes d’interès públic, però la normativa actual exigeix que les 
causes de modificació, quan es prevegin en l’expedient, es facin de constar de 
forma clara, precisa i detallada, als efectes que puguin esser conegudes i 
valorades pels licitadors, garantint així els principis d’igualtat, publicitat, 
transparència i lliure concurrència.

3.- Que tot i així, l’interès públic que s’al·lega i que fonamenta la modificació no 
es considera degudament acreditat dins l’expedient. En aquest sentit, recordar 
també, i als efectes pertinents, el nou règim competencial de les entitats locals 
en matèria d’escoles bressol.
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4.- Que la manca d’alumnes sí que es troba recollida de forma expressa en el 
Plec de clàusules administratives que regeixen la contractació, com a causa de 
resolució del contracte (clàusula 27 del Plec). Tenir en compte, tot i que no s’ha 
valorat, ni és objecte d’aquest informe, si aquesta manca d’alumnes es refereix 
a la inexistència total d’alumnes, o bé seria equiparable i aplicable en un supòsit 
de reducció considerable de matrícules.

Cal observar que acceptar la reducció d’alumnes com a fonament de la 
modificació contractual que es proposa, podria suposar una vulneració dels 
principis de bona fe i lliure concurrència que han de presidir la contractació de 
les Administracions Públiques, doncs d’haver-se conegut aquest nou règim 
econòmic que ara es proposa introduir, potser hauria comportat la concurrència 
de nous licitadors i/o la modificació de les seves proposicions a tenor de les 
noves condicions econòmiques.
Recordar que d’acord amb l’article 87.1 i 215 del TRLCSP, l’adjudicatari 
assumeix l’obligació d’executar el contracte en el preu ofert i acceptat per 
l’òrgan de contractació, i en les condicions i amb les obligacions previstes en els 
Plecs, amb la qual cosa accedeix lliurament a assumir els riscos i ventures 
inherents a l’execució.
És doncs qüestionable que el fet que l’explotació hagi deixat de ser 
econòmicament viable, segons s’informa, es pugui considerar causa per a 
procedir a la modificació d’un contracte de gestió de servei públic i a més, en el 
cas que ens ocupa, no sembla que estigui degudament acreditat aquest interès 
públic que s’al·lega, no estant tampoc aquesta causa de modificació 
degudament precisada i detallada en el
Plec.

Cinquena.- En quant el procediment a seguir, d’acordar-se la tramitació de la 
modificació contractual que es proposa, i atenent que estaríem davant d’una 
modificació convencional, aquesta no té més límits que, per una banda, aquelles 
finalitats que l’article 105.2 del TRLCSSP declara excloses del concepte de 
modificació i, per altra banda, les restriccions que consten en el propi Plec de 
clàusules. Per tant, no són aquí d’aplicació els apartats 2 i 3 de l’article 107, que 
sols s’apliquen a les modificacions no previstes en els documents del contracte. 
Novament observem la laxitud dels legislador alhora de regular les 
modificacions previstes en la documentació que regeix la licitació, laxitud que 
pot trobar la seva raó de ser en el fet que els principis que regeixen la 
contractació (publicitat, transparència, no discriminació i igualtat), ja es troben 
assegurats en la pròpia documentació que regeix la contractació, al trobar-se en 
aquesta de forma detallada els límits i l’abast de les possibles modificacions. 
Això mateix novament fa qüestionar si la proposta d’aquest expedient es pot 
entendre com un autèntic supòsit de modificació convencional, vist que la 
redacció prevista en el Plec dels supòsits que poden donar lloc a una 
modificació, és tot menys concreta, precisa, detallada i inequívoca.

Tornant al procediment, caldria:
a) Audiència prèvia del contractista pel termini de 3 dies, d’acord amb el Plec.
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b) Atenent que la modificació té transcendència econòmica, la preceptiva 
fiscalització.
c) Atenent a l’import de la modificació, no caldria informe del Consell d’Estat o 
òrgan consultiu equivalent de la CA, en el nostre cas la Comissió Jurídica 
Assessora.
d) Aprovació de la modificació per part de l’òrgan competent.
e) Formalització de la modificació, de conformitat amb l’article 219.2 posat en 
relació amb el 156 ambdós del TRLSCP.

Sisena.- En quant a la competència per a l’aprovació de la modificació, 
correspon a l’òrgan de contractació, que en el cas que ens ocupa és el Ple de la 
Corporació, d’acord amb la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.

CONCLUSIONS

Per tot l’exposat, tinguis per informada la proposta de modificació contractual, 
sens perjudici de millor criteri.

No obstant la Corporació acordarà allò que tingui per convenient.

Pel que fa als aspectes econòmics de l’expedient, s’haurà d’estar a l’informe de 
l’interventor.

Atès que l’informe d’intervenció de data 20 d’abril de 2018, diu literalment

Antoni López i Alonso, funcionari de carrera, en qualitat d’Interventor habilitat 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, l’article 4.b).5. del 
Reial Decret 128/2018 pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de “caràcter nacional” i els articles 214 i 
220 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Incorporar, en aquest cas, el 
que s’estableix a larticle 109.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, l’article 148 i següents de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 
pressupostària i l’article 275.1.c 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 
en referència a la petició de la Tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat de 
l’Àmbit de Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, de valoració de la petició, per part de la mercantil Serveis per a 
la Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, de la 
modificació del contracte del servei públic municipal per a la gestió
indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol 
municipal de La Torreta, a La  Roca del Vallès, emet el següent,

INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Motivació:
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La Intervenció municipal, d’acord amb la normativa d’aplicació, tindrà per 
objecte la fiscalització de tots els actes de les entitats locals i dels seus 
organismes autònoms que portin al reconeixement i liquidació de drets i 
obligacions o despeses de contingut econòmic. En aquest sentit, el control 
financer, serà la comprovació dels aspectes econòmic-financers.
D’altra banda, la funció de control i fiscalització, encomanada a la Intervenció 
municipal, de la gestió econòmic-financera i pressupostària comprèn d’entre 
altres, la fiscalització, en els termes previstos en la legislació, de tot acte, 
document o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de 
contingut econòmic o que puguin tenir repercussió financera o patrimonial, 
emetent el corresponent informe o formulant, en el seu cas, els reparaments 
procedents.
Finalment, és funció de la Intervenció municipal, l’emissió d’informes, 
dictàmens i propostes que en matèria econòmic-financera o pressupostària li 
hagin estat sol·licitades per l’Alcaldia-Presidència, per un terç dels Regidors o 
quan es tracti de matèries per a les que exigeix una majoria especial, així com 
el dictamen sobre la procedència de nous serveis o reforma dels existents a 
efectes de l’avaluació econòmica-financera de les respectives propostes.

Antecedents:
Aquesta Intervenció municipal, rep de la Tècnica d’Educació, Joventut i 
Solidaritat de l’Àmbit de Serveis Personals i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, valoració a la petició, per part de la 
mercantil Serveis per a la Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-
63248629, de la modificació del contracte del servei públic municipal per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola 
bressol municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès.
Tota la documentació administrativa que forma part de l’expedient, figura en 
l’aplicatiu informàtic ABSIS, amb Número d’Expedient: 2018/1.659 i Número en 
Llibre: General 2018/1.489.

Fiscalització de l’expedient:
Pel que fa referència a l’expedient administratiu, s’informa del següent:
Primer.- De l’anàlisi de la documentació administrativa que forma part de 
l’expedient, que figura en l’aplicatiu informàtic ABSIS, amb Número 
d’Expedient: 2018/1.659 i Número en Llibre: General 2018/1.489, aquesta 
constitueix un conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen 
d’antecedents i fonamentació per a la fiscalització de l’expedient, tot això, 
d’acord amb el que es determina als articles 164, 172 i 175 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Segon.- De tota la documentació administrativa que forma part de l’expedient, 
que figura en l’aplicatiu informàtic ABSIS, amb Número d’Expedient: 
2018/1.659 i Número en Llibre: General 2018/1.489, aquesta Intervenció 
municipal entenc que el que s’impulsa és la petició de la Tècnica d’Educació, 
Joventut i Solidaritat de l’Àmbit de Serveis Personals i Atenció a les Persones de 
l’Ajuntament de La Roca del
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Vallès, de valoració de la petició, per part de la mercantil Serveis per a la 
Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, de la modificació 
del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma 
de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, 
a La Roca del Vallès.

Tercer.- De tota la documentació administrativa que forma part de l’expedient, i 
que figura en l’aplicatiu informàtic ABSIS, amb Número d’Expedient: 
2018/1.659 i Número en Llibre: General 2018/1.489, destaquen els següents 
documents:
- Document 01:
Descripció: Informe Tècnic.
Tràmit: Informe Tècnic.
Data: 11/04/2018 – 14:14:32.
Resum: Correspon a l’informe tècnic, sense data definida, elaborat per la 
Tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat de l’Àmbit de Serveis Personals i 
Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès on, desprès d’una 
cronologia de fets, sol·licita la valoració de la petició, per part de la mercantil 
Serveis per a la Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, 
de la modificació del contracte del servei públic municipal per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol 
municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès.
- Document 02:
Descripció: SE-INF-MOCEB-2018-1659.
Tràmit: Informe Secretaria.
Data: 17/04/2018 – 14:11:49.
Resum: Correspon a l’informe de Secreatari, sense data definida, elaborat pel 
Secretari municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès on fa unes 
consideracions jurídiques a la petició, per part de la mercantil Serveis per a la 
Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, de la modificació 
del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma 
de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, 
a La Roca del Vallès.

Pel que fa referència a l’abast de l’Informe de la Intervenció municipal, 
s’informa del següent:

Primer.- Amb caràcter previ a la fiscalització de l’expedient, aquesta Intervenció 
municipal, només entrarà en aquells aspectes que venen determinats pels 
següents textos normatius: 
Per tot el que es refereix a la gestió de la despesa: Reial decret legislatiu 
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals (actualment, Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals), en matèria de pressupostos.
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Per tot el que es refereix a la gestió del contracte: Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic i Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de 
concessió, del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a La Roca del 
Vallès.

Pel que fa referència als aspectes pressupostaris, s’informa del següent:

Primer.- El Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2018, conté una aplicació pressupostària 
codificada amb el número 08 321 48003 – Ajut Escola Bressol, amb crèdits 
suficients per assumir la obligació que comportaria l’aprovació de la modificació 
del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma 
de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, 
a La Roca del Vallès.

Pel que fa referència als aspectes contractuals, s’informa del següent:

Primer.- D’acord amb les dades que disposa aquesta Intervenció municipal, el  
contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a 
La Roca del Vallès, presenta varies modificacions.

Si analitzem les modificacions que, fins a la data d’avui, s’han aprovat pel Ple 
de la Corporació municipal, tenim els següents aspectes econòmics:

Curs acadèmic 2013-2014 Curs acadèmic 2014-2015 Curs acadèmic 
2015-2016 Curs Concepte acadèmic 2016-2017 Màxim Real Màxim Real 
Màxim Real Màxim Real
Aportació municipal 82 alumnes 17 alumnes 82 alumnes 18 alumnes 82 
alumnes 30 alumnes 82 alumnes 19 alumnes
(300,00 €./alumne) 24.600,00 €. 5.100,00 €. 24.600,00 €. 5.400,00 €. 
24.600,00 €. 9.000,00 €. 24.600,00 €. 5.700,00 €.
Pel nombre d’alumnes 19.500,00 €. 19.200,00 €. 15.600,00 €. 18.900,00 €.
Per la inversió 08.250,00 €. 08.250,00 €. 08.250,00 €.
Pels consums 12.000,00 €. 12.000,00 €. 12.000,00 €. 12.000,00 €.
Pel manteniment 08.000,00 €. 08.000,00 €.
---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Total modificacions 47.750,00 €. 47.450,00 €. 35.850,00 €. 30.900,00 €. 
161.950,00 €.
Segon.- D’altra banda, la clàusula 6a. del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la 
modalitat de concessió, del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a La 
Roca del Vallès, disposa que als efectes del que es preveu en l’article 106 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, el contracte es podrà modificar 
durant la seva vigència, quan es donin els següents supòsits:
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- Causes d’interès públic i relacionades amb el desenvolupament del contracte.
En aquesta mateixa clàusula s’estableix que la modificació podrà ser com a 
màxim del 10 % del valor estimat del contracte.
Amb caràcter informatiu -i des de la vessant econòmica-, el Plec de clàusules 
administratives particulars del contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, 
sota la modalitat de concessió, del servei d’escola bressol municipal de La 
Torreta, a La Roca del Vallès, presenta els següents indicadors:
- Valor estimat del contracte: 1.945.614,00 euros (IVA exclòs).
- 6 anys (incloses les pròrrogues) x 294.790,00 euros
(màxim per a cada any): 1.768.740,00 euros (IVA exclòs).
- 10 % de les possibles modificacions: 176.874,00 euros (IVA exclòs).
Tercer.- Arribats a aquest punt, i abans d’analitzar la petició, de la mercantil 
Serveis per a la Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, 
per tal d’impulsar una modificació del contracte del servei públic municipal per a 
la gestió indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola 
bressol municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, tenim els següents 
resultats econòmics:
Import màxim a què poden ascendir les modificacions: 176.874,00 euros.
Import de les modificacions aprovades: 161.950,00 euros.
Marge (per a futures modificacions): 14.924,00 euros.

Quart.- De l’anàlisi de la petició, de la mercantil Serveis per a la Infància 
Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, per tal d’impulsar una 
modificació del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal 
de La Torreta, a La Roca del Vallès, resulten els següents indicadors econòmics:

Per la banda de les despeses:
Inversió: 8.250,00 euros.
Consums: 12.000,00 euros.
Per la banda dels ingressos:
Pels alumnes: 8.840,88 euros.
Import total a què ascendeix la modificació que es proposa: 29.090,88 euros.

Aquest import, supera en excreig, el marge que es tindria per plantejar una 
possible modificació del contracte, d’acord amb la regulació de la clàusula 6a. 
del Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la gestió 
indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei d’escola 
bressol municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès.

Cinquè.- Aprofundint en l’argumentari de la mercantil Serveis per a la Infància 
Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, per tal d’impulsar una 
modificació del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal 
de La Torreta, a La Roca del Vallès, per mantenir l’equilibri econòmic del 
contracte és la manca d’alumnes.
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Informar, en aquest sentit, que la manca d’alumnes es troba recollida de forma 
expressa en la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars del 
contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de 
concessió, del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a La Roca del 
Vallès, com a causes d’extinció del contracte.

Pel que fa referència al sentit de l’Informe de la Intervenció municipal, s’informa 
del següent:

Primer.- Per aquesta Intervenció municipal, no s’està portant a terme un 
expedient administratiu per aprovar una modificació del contracte del servei 
públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió de 
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a La Roca del 
Vallès, sino que s’estan sol·licitant els informes jurídics i econòmics necessaris, 
als efectes de valorar, des de la vessant tècnica i/o política, la necessitat (o no) 
d’impulsar la proposta de la modificació del contracte. Segon.- Per aquest 
motiu, els efectes d’aquest Informe de la Intervenció municipal, són d’anàlisi 
dels aspectes econòmics i dels aspectes contractuals i d'informar de les seves 
conclusions.

Tercer.- Amb tot, aquesta Intervenció municipal informa que, d’impulsar un 
expedient administratiu per aprovar una modificació del contracte del servei 
públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió de 
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a La Roca del 
Vallès, el sentit de l’Informe de la Intervenció municipal seria de REPARAMENT 
SUSPENSIU, amb els
següents arguments:

Primer.- L’article 215 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que 
si en l’exercici de la funció interventora, l’òrgan interventor es manifestara en 
desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients 
examinats, haurà de formular els seus reparaments per escrit, abans de 
l’adopció de l’acord o resolució.

Segon.- Així mateix, l’article 216 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 05 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
estableix que s’haurà de suspendre la tramitació de l’expedient, quan el 
reparament vingui determinat per l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials.

Tercer.- Afegir, que impulsar un expedient administratiu per aprovar una 
modificació del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal 
de La Torreta, a La Roca del Vallès, seria contrari a l’ordenament jurídic, tota 
vegada:
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Primer.- L’aprovació de la modificació del contracte del servei públic municipal 
per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del servei 
d’escola bressol municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès, portaria unes 
modificacions del contracte que, en els seus imports agregats, superarien el 
llindar del 10 % regulat a la clàusula 6a. del Plec de clàusules administratives 
particulars del contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la 
modalitat de concessió, del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, a La 
Roca del Vallès, tot això en concordància a la regulació de l’article 106 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic.

Legislació aplicable:

Pel que es refereix a la funció pública: Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.

Pel que es refereix a la funció de control i fiscalització i d’emissió d’informes: 
Article 4.b).5. del Reial Decret 128/2018 pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de “caràcter nacional”.

Pel que es refereix a la funció interventora i de control financer: Articles 214 i 
220 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Pel que es refereix als efectes dels reparaments: Articles 215 i 216 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

Pel que es refereix al règim contractual: Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic i Plec de clàusules administratives particulars del contracte per a la gestió 
indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei d’escola 
bressol municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès.

Pel que es refereix a l’expedient administratiu: Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals.

Pel que es refereix al procediment administratiu: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Conclusió:
Valorats els antecedents, la fiscalització de l’expedient, la Legislació aplicable i 
l’anàlisi dels documents administratius que formen part de l’expedient, que 
figura en l’aplicatiu informàtic ABSIS, amb Número d’Expedient: 2018/1.659 i 
Número en Llibre: General 2018/1.489, s’emet INFORME DE LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL que dona resposta a la petició de la Tècnica 
d’Educació, Joventut i Solidaritat de l’Àmbit de Serveis Personals i Atenció a les 
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Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en relació a la petició, per part 
de la mercantil Serveis per a la Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF 
número B-63248629, de la modificació del contracte del servei públic municipal 
per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del servei 
d’escola bressol municipal de La Torreta, a La Roca del Vallès.

Això no obstant, l’òrgan competent acordarà allò que consideri convenient, en 
relació a la petició de la Tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat de l’Àmbit de 
Serveis Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de valoració de la petició, per part de la mercantil Serveis per a la 
Infància Crèixer Junts, SL., amb CIF/NIF número B-63248629, de la modificació 
del contracte del servei públic municipal per a la gestió indirecta, sota la forma 
de concessió de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de La Torreta, 
a La Roca del Vallès.
Això és el que tinc a bé informar, sotmetent-lo a superior criteri.
 

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

Primer.- DESESTIMAR la proposta de modificació del contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol 
municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès. 

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER 
JUNTS, SL.

Tercer.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal 
corresponent.

Deliberacions: 

Sr. Gil.- El punt setè és la desestimació de la proposta de modificació del contracte de 
la gestió indirecta sota la forma de concessió de l’explotació de l’escola bressol 
municipal de la Torreta. Té la paraula la regidora Roser Moreno.

Sra. Moreno.- Sí, gràcies. Doncs, atès que el 15 de febrer, l’empresa Serveis per a la 
Infància Créixer Junts ha presentat un escrit en el qual sol·licita una modificació de 
contracte, adjuntant documentació al respecte, i d’aquesta documentació se’n després 
aquesta proposta de modificació, i atès l’informe tant de la tècnica d’Educació com 
d’Intervenció, primer, vist l’informe favorable a la comissió informativa, es proposa al 
ple l’adopció dels següents acords: primer, desestimar aquesta proposta de modificació 
del contracte per la gestió indirecta, sota la forma de concessió de l’explotació del 
servei d’escola bressol municipal de la Torreta; segon, notificar aquest acord al Servei 
per la Infància Créixer Junts; i tercer, comunicar el present acord a la Intervenció i a 
l’àrea municipal corresponent.

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 9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001 Data document: 13/06/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

60

Sr. Gil.- Gràcies. Alguna consideració? Alguna pregunta? En aquest tema estem en la 
situació que en les diverses peticions de modificació que s’han fet amb el 
concessionari, estem en el punt en què si féssim alguna modificació més, el que se’ns 
ha dit és que passaríem del 10 per cent de la modificació d’aquest contracte i, per tant, 
hauríem de tornar-lo a licitar, perquè seria una..., bé, ja no estaríem dintre del marge 
que permet la llei.

Per tant, en aquesta situació ens trobem, els l’hem de desestimar, i després haurem 
de parlar amb el concessionari i veure com entenen aquesta situació, però la petició 
que ells ens fan a dia d’avui, i segons es va aprovar en el seu moment, la licitació 
d’aquest contracte, no és viable tornar-la a fer, aquesta modificació que ens han 
demanat.

Doncs, si no hi ha cap més, passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), 
del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita i 2 abstencions 
manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

B.8- Aprovació modificació bases reguladores d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport 
econòmic.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que mitjançant acord de Ple de data 30 de març de 2017, es varen aprovar 
les bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures tributàries, que 
estaven destinades a persones que necessitaven d’un suport econòmic, 
especialment les famílies monoparentals, persones aturades i les que tenien 
escassa capacitat econòmica.

Vist que el text íntegre de les bases, va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de data 13 d’abril de 2017, així mateix va estar exposat al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament de la Roca del Vallès des del dia 13 d’abril fins el 30 
de maig de 2017, ambdós inclosos i també al tauler d’anuncis físic de 
l’Ajuntament des del 13 d’abril al 20 de maig de 2017 i al web municipal.

Atès que durant aquest any d’aplicació s’han detectat aspectes que podrien 
millorar la gestió d’aquests ajuts es creu necessari proposar certes 
modificacions en les bases reguladores que millorin aquest recurs.  Aquestes 
modificacions serien les següents:

1.  S’hauria de crear un apartat propi sobre CRITERIS DE VALORACIÓ
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2.  Caldria modificar els criteris de baremació existents, per tal que es 
puguin aplicar en diversos anys.  En aquest sentit, no s’haurien 
d’explicitar quantitats econòmiques (que poden variar any a any),  sinó 
fórmules o algoritmes que permetin la seva aplicació en diversos 
exercicis o convocatòries.  

Es proposa utilitzar el model/calculadora de la Diputació de Barcelona, 
respecte a l’atorgament de prestacions econòmiques de caràcter social, 
que s’aplica a nombrosos ajuntaments de la demarcació, i que està 
ajustat a la realitat social del nostre municipi.

Aquest model utilitza 2 índex referencials: 

 INDEX DE RENDA DE SUFICIENCIA DE CATALUNYA (IRSC), que 
publica anualment la Generalitat de Catalunya, i que per l’any 2018 
és de 569,12€ mensuals.  Aquest index marcarà una renda màxima 
mensual per a cada unitat de convivència, segons el següent 
quadre: 

Renda màxima mensual en base a tipus d'unitat de convivència

1 membre 1 IRCS

2 membres 1,3 IRCS

3 membres 1,6 IRCS

4 membres 1,9 IRCS

5 membres 2,2 IRCS

6 membres 2,5 IRCS

 RENDA DISPONIBLE, que s’obtè de la següent fórmula:

(Ingressos de tota la unitat familiar anuals/12 mesos) – Despesa 
mensual de lloguer o hipoteca de la residencia habitual.

Els ingressos s’obtindran de la declaració del IRPF de l’exercici 
anterior.

La valoració econòmica i la seva puntuació s’obtindran en calcular el 
percentatge de renda disponible respecte a la renda màxima mensual 
fixada, i posteriorment relacionant aquest percentatge amb punts, 
segons el següent quadre:  

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 9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001 Data document: 13/06/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

62

Per tal de poder aplicar la baremació econòmica, es necessari que, dins 
de la documentació requerida, s’incorpori la presentació de rebuts de 
lloguer o hipoteca de la residència habitual del sol·licitant

3. Caldria incorporar també, en els criteris de valoració, un apartat de 
CRITERIS SOCIALS, gràcies als quals, les persones que tenen un risc ja 
valorat de vulnerabilitat social, i que tenen un pla de treball a serveis 
socials, puguin tenir, d’ofici, una puntuació on reflecteixi aquesta situació 
de vulnerabilitat. 

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula 
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions 
públiques.

Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de 
la citada Llei. 

Vistos els informes de la cap de l’àrea de Serveis i Atenció a les persones de 
data 18 i 22 de maig de 2018

Vist l’informe d’intervenció de data 22 de maig de 2018

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

PRIMER.- Aprovar la modificació de les bases reguladores d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport 
econòmic, que es transcriuen a continuació:

BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINADES 
FIGURES TRIBUTÀRIES PER A PERSONES QUE NECESSITEN D’UN 
SUPORT ECONÒMIC.

PRIMERA: OBJECTE

Percentatge de renda disponible respecte a la renda màxima 
mensual fixada

PUNTUACIÓ

Inferior al 16,6% 6

Entre el 16,7% i el 33,3% 5

Entre el 33,4% i el 50% 4

Entre el 50,1% i el 66,6% 3

Entre el 66,7% i el 83,3% 2

Superior al 83,4 1
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1) Constitueix l’objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajuts econòmics sobre 
les figures tributàries que s’exposen a continuació, i destinats a persones 
residents en el municipi de la Roca del Vallès que necessiten d’un suport 
econòmic

2)Les figures tributàries sobre les quals es podrà demanar ajut econòmic són:
-  Impost sobre béns immobles.
-  Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
-  Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
-  Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids.
-  Taxa de serveis de subministrament d’aigua.
-  Contribucions especials.

SEGONA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS

Podran sol·licitar els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases les persones 
físiques que reuneixin les condicions següents:

1) PER A TOTS ELS SOL·LICITANTS:

A) Estar empadronat al municipi de la Roca del Vallès, amb una antiguitat 
mínima de 1 any de residència en el municipi anterior a la data de la 
sol·licitud.

En cas que en la data de sol·licitud el sol·licitant estigues empadronat en 
un altre municipi, es valorarà la possibilitat d’incloure la seva sol·licitud 
d’ajuda, sempre i quan el fet imposable de l’impost es produís en el 
moment que el sol·licitant estigues empadronat al municipi de la Roca 
del Vallès.

B) Constar com a contribuent o estar obligat al pagament del tribut del qual 
se’n demana ajut en el municipi de la Roca del Vallès.

C) En cas de desnonament de la vivenda habitual, es podran presentar els 
rebuts tributaris si aquest s’ha produït durant l’any tributari en curs.

2) PER A DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA

A) L’habitatge constitueixi la residència habitual, tingui un valor cadastral 
inferior a  100.000€  i coincideixi amb la del padró d’habitants.

B) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, 
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excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta població amb un 
valor cadastral màxim de 6.000 euros.

3) PER  A DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE VEHICLES  DE   TRACCIÓ 
MECÀNICA

A) Que el contribuent sigui el propietari del vehicle sobre el que es vol 
obtenir l’ajut.

B) Es podrà demanar l’ajut per aquest concepte d’un màxim de 2 vehicles 
que siguin propietat de la unitat familiar.

4)  PER A DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

A) La transmissió efectuada constitueixi l’habitatge habitual del 
contribuent. i coincideixi amb la del padró d’habitant

B) No pot constar com a contribuent ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell de cap altre immoble en aquest o en un altre 
municipi, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta 
població.

5) PER A DEMANAR AJUTS SOBRE LA TAXA DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

A) Només seran bonificables els trams 1 i 2 de la taxa contributiva. Per tant 
queda exclosa qualsevol bonificació o subvenció en els possibles cànons i 
taxes d’altres organismes o administracions que suporti aquest impost.

6) PER A DEMANAR AJUTS SOBRE LA TAXA DE SERVEI DE RECOLLIDA I 
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRERIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS

A) Que l’habitatge constitueixi la residència habitual, tingui un valor 
cadastral inferior a 100.000€ euros i coincideixi amb la del padró 
d’habitants.

B) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre 
municipi, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta 
població amb un valor cadastral màxim de 6.000 euros.
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7) PER DEMANANR AJUTS SOBRE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

A) Només podran ser objecte d’ajut els interessos meritats durant 
l’exercici corrent fruit del fraccionament o aplaçament que es sol·liciti i 
concedeixi pel pagament de contribucions especials que afectin a 
habitatges.

B) Els habitatges referits en el punt anterior han de constituir la    
residència habitual i tenir un valor cadastral inferior a 100.000€ euros i 
coincideixi amb la del padró d’habitant.

C) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que 
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre 
municipi, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta 
població amb un valor cadastral màxim de 6.000 euros.

TERCERA: CRITERIS DE VALORACIO I BAREMACIO

Les sol.licituds es valoraran segons criteris econòmics, familiars i socials.

1) Criteris econòmics

El percentatge de renda disponible sobre la renda màxima mensual 
fixada serà el que determini els punts obtinguts per aquest criteri.

Per calcular la renda disponible s’aplicarà la següent fórmula:

R ( MUF ) = [(A/12)]-B
A: és la suma dels ingressos anuals obtinguts de tots els membres de la 
unitat familiarde convivència durant l’any anterior i s’obtindran de la 
declaració de la Renda de l’any anterior.

B: és l’import que la unitat familiar destina cada mes al pagament del 
primer habitatge, sigui lloguer o hipoteca, amb un límit màxim que 
s’establirà en cada convocatòria a partir dels topalls que marquen les 
bases reguladores la Generalitat de Catalunya anualment en les ajudes 
destinades a matèria d’habitatge. 

Per calcular la renda màxima mensual s’aplicarà la següent taula:

Renda màxima mensual en base a tipus d'unitat de convivència

1 membre 1 IRCS

2 membres 1,3 IRCS
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3 membres 1,6 IRCS

4 membres 1,9 IRCS

5 membres 2,2 IRCS

6 membres 2,5 IRCS

En les diferents convocatòries d’aquests ajuts, aprovades per Junta de 
Govern Local, s’especificarà l’import econòmic segons l’IRSC publicat en 
la llei de pressupostos de l’any de la convocatòria. 

La valoració econòmica i la seva puntuació s’obtindran en calcular el 
percentatge de renda disponible respecte a la renda màxima mensual 
fixada, i posteriorment relacionant aquest percentatge amb punts, 
aplicant la següent fórmula i segons el següent quadre:  

Percentatge = renda disponible/renda màxima x 100

2) Criteris familiars

La puntuació per criteris familiars serà:  Tenir la consideració oficial de família 
nombrosa o família monoparental.

CRITERIS FAMILIARS PUNTUACIÓ
Família monoparental 1 punt
Família nombrosa 1 punt
MÀXIM PUNTS APARTAT SOCIAL I FAMILIAR 1 punt

Percentatge de renda disponible respecte a la renda màxima 
mensual fixada

PUNTUACIÓ

Inferior al 16,6% 6

Entre el 16,7% i el 33,3% 5

Entre el 33,4% i el 50% 4

Entre el 50,1% i el 66,6% 3

Entre el 66,7% i el 83,3% 2

Superior al 83,4 1
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3) Criteris socials

La puntuació per criteris socials serà sempre d’ofici, i de caràcter extraordinari.

CRITERIS SOCIALS PUNTUACIÓ
Valoració extraordinària en casos socials 
valorats d'ofici pels Serveis Socials municipals

Fins a 5 punts

Un cop valorades les sol·licituds, els ajuts es regularan segon el següent barem:

CLASSIFICACIÓ PUNTS TIPUS REDUCCIO

A 6 punts o més Reducció del 98%
B 5 Reducció del 80%
C 4 Reducció del 60%
D 3 punts Reducció del 40%
E 2 punts Reducció del 20%
F 1 punt o menys 0%

FORMA D’ACREDITAR ELS REQUISITS

La Junta de Govern local, en la convocatoria corresponent, especificarà la 
documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen. En tot cas, 
i amb carácter general es demanarà: 

A) Autorització a l’Ajuntament, a poder accedir, de manera electrònica, a 
tota aquella informació necessària per la tramitació de la petició, de la 
que ja disposin altres administracions.

B) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del contribuent de l’impost o taxa del 
qual es sol·licita l’ajut.

C) Còpia de 2 rebuts de lloguer o d’hipoteca de la residència habitual del 
sol.licitant

D) L’Ajuntament adjuntarà el volant d’empadronament en el qual s’acrediti 
la residència del sol·licitant i en el qual constin tots els membres 
empadronats a l’habitatge, i on quedi acreditada l’antiguitat de 
residència en el municipi.

E) Fotocòpia del document bancari en el qual aparegui el titular de compte, 
que haurà de ser el beneficiari dels ajuts, i número de compte corrent 
amb l’ IBAN on poder transferir l’import dels ajuts, en el cas que es 
vulgui cobrar l’import de l’ajut a través d’aquest mitjà. Si no s’aporta 
aquest document, s’entendrà que es vol percebre l’ajut mitjançant xec 
bancari.
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F) Declaració jurada de l’interessat conforme les dades presentades 
reflecteixen la realitat.

G) Document d’ endós  amb el qual els peticionaris autoritzaran a 
l’ajuntament, en el moment de presentar la sol·licitud, a abonar s’escau 
els ajuts atorgats a l’ORGT i a SOREA.

QUART : CONVOCATÒRIA

Anualment, la JGL aprovarà la convocatòria dels ajuts, establint, entre d’altres, 
els terminis de presentació de sol.licituds, documentació acreditativa necessària 
per a concòrrer en el procés, així com la informació del IRSC que s’utilitzarà en 
el desenvolupament d’ aquestes bases.  Pel que fa al termini de presentación de 
la documentació, no será de menys de  2 mesos naturals a partir de la seva 
publicació.

CINQUENA. QUANTIA DE L’AJUT

El percentatge que es concedeixi s’establirà en funció de la dotació 
pressupostària existent en el moment de l’atorgament i serà el mateix per a 
tots els beneficiaris que compleixin els requisits assenyalats a la base segona, 
segons el barem reflectit en l’esmentada base. Els ajuts estaran referits al 
principal dels impostos i mai als recàrrecs o interessos de demora que el 
contribuent pogues tenir per aquell impost.
La suma de tots els ajuts rebuts per un sol beneficiari no serà, en cap cas, 
superior a 1,3 vegades l’IRSC mensual. El càlcul de l’IRSC mensual, serà el 
resultant de dividir l’import de l’IRSC anual entre 14. Si una vegada destinats 
els imports a tots els beneficiaris, respectant aquest límit, hi hagués romanent a 
la dotació total prevista, aquest límit s’incrementaria fins a 1,5 vegades l’IRSC*.

SISENA. FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ

Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista 
dels informes tècnics necessaris.

SETENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT

L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel 
beneficiari, o mitjançant xec bancari, en el termini màxim de tres mesos des de 
l’acord de concessió.
La Tresoreria Municipal, abans d’ordenar el pagament de l’ajut, verificarà el 
pagament del rebut de l’impost o taxa pel qual es demana l’ajut. La manca de 
pagament determinarà la utilització d’aquest ajut com compensació del deute 
existent.

VUITENA. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L’AJUT

Serà causa de pèrdua del dret a l’ajut:
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-  Rebre qualsevol altre ajut o bonificació pels mateixos conceptes, per 
part d’altres administracions públiques o del mateix Ajuntament.

- La manca de comunicació a aquest Ajuntament de qualsevol modificació 
de les circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a 
l’atorgament de l’ajut.

NOVENA. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui 
requerida per part de l’Ajuntament per
tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat l’atorgament dels 
ajuts.

DESENA. REVISIÓ DELS AJUTS

L’Ajuntament pot modificar la resolució d’atorgament dels ajuts objecte 
d’aquestes bases, havent concedit prèviament un termini d’audiència de deu 
dies al beneficiari, en relació amb el seu contingut i quan s’acrediti la falsedat 
de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca d’aportació total o parcial de 
les que havien de ser tingudes en compte per adjudicar-li la condició de 
beneficiari de l’ajut.

ONZENA. RENÚNCIA

El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l’ajut atorgat, de manera 
que perd el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació 
al Registre General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’escrit 
corresponent signat pel beneficiari.

DOTZENA. REINTEGRAMENT DE L’AJUDA PERCEBUDA

Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, 
juntament amb l’exigència de l’interès de demora, des del moment del 
pagament de l’ajut en els casos que preveuen les bases vuitena i desena 
d’aquestes bases reguladores.

A aquest efecte caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora 
l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la 
recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, 
es procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment en el termini i 
amb la forma que preveu el reglament general de recaptació.”
 
SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província, en la web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la seva informació 
pública durant el termini d’un mes.
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TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al·legacions durant el tràmit d’informació pública.

Deliberacions: 

Sr. Gil.- El punt vuitè és l’aprovació de la modificació de les bases reguladores dels 
ajuts socials sobre determinades figures tributàries. Té la paraula la regidora Roser 
Moreno.

Sra. Moreno.- Atès que mitjançant un acord de ple del 30 de març del 2017, es varen 
aprovar les bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures tributàries, i 
atès que durant aquest any d’aplicació s’han detectat aspectes que podrien millorar la 
gestió d’aquests ajuts, es creu necessari proposar certes modificacions.

Primer, s’hauria de crear un apartat propi sobre criteris de valoració. Segon, caldria 
modificar els criteris de baremació. I caldria incorporar també en els criteris de 
valoració un apartat de criteris socials, gràcies als quals les persones que tenen un risc 
ja valorat de vulnerabilitat social i que tenen un pla de treball a Serveis Socials, puguin 
tenir d’ofici una puntuació que reflecteixi aquesta situació de vulnerabilitat.

Ateses aquestes mancances que s’ha vist a l’hora d’aplicar-les, doncs, portem a 
aprovació aquesta modificació d’aquestes bases.

Sr. Gil.- Gràcies. Alguna consideració? Doncs, aquí dir que amb aquesta situació el que 
ens hem trobat en el dia a dia era arribar a buscar també els mateixos barems que 
tracta la Diputació de Barcelona, perquè tots tinguem les mateixes..., estiguem en la 
mateixa situació, i així evitar algun greuge comparatiu amb el fet que nosaltres féssim 
algun tipus de lectura o algun tipus de valoració que en un poble veí, o en alguna altra 
entitat supramunicipal, es tractés d’una altra manera. Per tant, amb aquesta voluntat 
el que es pretenia era fer l’equiparació, i no entrar nosaltres en algun greuge respecte 
a altres municipis.

Dit això, no sé si hi ha alguna consideració? Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), 
del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita i 2 abstencions 
manifestats pels regidors del grup municipal de CIU.

Veig que està aquí ja el senyor alcalde, per tant, li donem la benvinguda. Ell pren ja 
possessió del plenari i jo canvio de cadira.
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Quan són les 20.25 h, l’alcalde s’incorpora a la sessió plenària. 

Àrea de Serveis Econòmics

B.9 Aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS la presentació, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’exercici 2017, pel que es refereix als tributs i a les multes.

ATÈS la petició, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de l’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’exercici 2017, pel que es refereix als tributs i a les multes.

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

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

PRIMER.- APROVAR el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, pel que es 
refereix als tributs, que resulten de la descàrrega de l’aplicatiu informàtic WTP de 
gestió tributària de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
(C05/DOCUMENTACIÓ).

SEGON.- APROVAR el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, pel que es 
refereix a les multes, que resulten de la descàrrega de l’aplicatiu informàtic WTP 
de gestió tributària de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (C05/DOCUMENTACIÓ).

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

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Bé, bona tarda. Ja vaig comentar a la comissió informativa que arribaria 
una mica tard. Bé. 

Tenim el punt..., en aquests moments passem a l’Àrea de Serveis Econòmics. Bé, en 
tot cas volia també, un segon, donar-li la benvinguda al senyor Jordi Mas, i que 
desenvolupi una feina el més reeixida possible. Benvingut i a treballar junts. Molt bé.

El punt número 9 és l’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017. Aquí 
tenim la memòria...

Tal com els vam comentar, en l’exercici 2017 teníem uns padrons per un import de 
pràcticament 7 milions d’euros, 6.999.789,64, dels que queda pendent, a voluntària, 
dels padrons, un import de 616.000 euros. Per tant, dels padrons s’han recaptat 
pràcticament el 90 per cent. I si incorporem les liquidacions que s’han produït al llarg 
d’aquest període, el pendent global és d’1.715.000 euros. Això significa que respecte a 
l’any 2016, estem més o menys, pel que afecta a padrons, igual, però pel que afecta a 
liquidacions, doncs, el deute ha baixat substancialment, ha baixat de 2.322.000 el 
deute pendent a 1.715.000 euros. Per tant, això ens deixa en una situació una mica 
més reeixida.

En el tema de multes, aquí la situació és la contrària. Els càrrecs de l’any 2017 són 
73.900 euros, respecte als 84.820 de l’any 2016, i tenim un pendent comptable de 
72.342,12 euros. Per tant, les multes són, en ordinària, difícils de liquidar. 

Llavors, hi havia el detall que ja els vam comentar, i penso que els hem facilitat, padró 
per padró, de com estaven cadascun dels padrons. En tot cas, el que és important aquí 
és, bé, qui ens fa aquesta feina és Diputació de Barcelona, i és una feina que durant 
molts anys ens ha estat fent amb un nivell de correcció, això sí que és independent del 
govern que tinguem, sabem que tenim un servei molt fiable en aquest sentit. 

No sé si hi ha alguna qüestió que vulguin comentar. Doncs, si no hi ha cap qüestió, 
passaríem a votació de l’aprovació del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, de l’exercici 2017.

(Els regidors emeten el vot.)
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Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), 
del PSC (4), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita i 2 abstencions 
manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

B.10 Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2018/05

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 24 de maig de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS que els crèdits extraordinaris es regulen al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988 (actualment, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988 
(actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la realització de despeses 
específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’any 2019 i per les 
quals el crèdit previst resulta inexistent.

ATÈS que d’acord amb el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988 (actualment, 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos, aquestes modificacions es podran 
finançar, indistintament amb algun (o alguns) dels següents recursos:

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, calculat d’acord amb 
l’establert en els articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 
(actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos.

b) Amb nou o majors ingressos sobre els totals previstos en el 
pressupost corrent del Pressupost General de la Corporació municipal.

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 9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001 Data document: 13/06/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

74

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent no compromeses, les dotacions del 
qual s’estimin reduïbles, sense pertorbació del respectiu servei.

d) Pel que es refereix a les despeses d’inversió, també es podran 
finançar, amb els procedents d’operacions de crèdit, de conformitat amb 
l’article 36.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988 
(actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, aquests 
expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-President, havent-se 
d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat de la mesura.

ATÈS que les incorporacions de romanents de crèdits es regulen en l’article 
47.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, 
del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos, es determinarà la tramitació d’aquests expedients, així com 
l’òrgan competent per a la seva aprovació. Generalment, s’atribueix la 
competència a l’Alcalde-President, com a òrgan que té atribuït el 
desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, 
(vegeu l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local).

En aquest sentit, les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès de l’any 2018, en el seu article 14.-Òrgans competents 
per a l’aprovació de les modificacions de crèdits, determina que la incorporació 
de romanents de crèdits, està atribuïda a l’Alcalde-President (u l’òrgan en el 
qual delegui).

ATÈS que la Providència de l’Alcaldia-Presidència, de data 18 de maig de 2018, 
estableix de forma clara i meridiana que, per l’aplicació de l’article 21.1.f) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 14 de 
les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès de l’any 2018, correspon a l’Alcaldia-Presidència l’aprovació de la 
incorporació de romanents de crèdits, No obstant això, determina que considera 
convenient i necessari delegar aquesta competència al Ple de la Corporació 
municipal, pels següents motius:
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Primer.- D’aprovar-se en els mateixos termes -mitjançant Resolució 
d’Alcaldia-Presidència- aquesta incorporació de romanents de crèdits, 
d’acord amb les necessitats que es presenten actualment a l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, comportaria la modificació d’un document 
pressupostari (com va ser, al seu moment, l’Annex d’Inversions) que va 
ser aprovat pel Ple de la Corporació municipal.

Segon.- Per donar compliment als objectius de la Llei 19/2014, de 19 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(preàmbul i article 1.2).

Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa 
el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria de pressupostos.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2018/05, 
en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat d’incorporació de 
romanents de crèdits, finançats mitjançant romanent de tresoreria amb 
finançament afectat, amb el següent detall:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
07 231 46500 Conveni amb el CCVO per a la prestació i gestió dels Serveis Socials 18.736,18 €
01 920 46500 Conveni amb el CCVO - Assessorament jurídic 16.313,67 €

---------------
--

TOTAL 35.049,85 €

Pel que fa referència a la incorporació de romanents de crèdits:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
03 130 62400 Adquisició vehicle per a la Policia Local 32.122,51 €
03 130 62900 Altres inversions material de la Policia Local 15.924,50 €
05 330 62500 Mobiliari cultura 13.245,28 €
06 150 62400 Adquisició vehicles de la Brigada Municipal 24.000,00 €

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 9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001 Data document: 13/06/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 23/11/2018 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 26/11/2018 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=9e5e9db4ac9a48019795db4f374a9c46001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

76

06 165 63301 Inversions en obres de millora i renovació de les instal·lacions 2.000,00 €
08 323 62502 Adquisició mobiliari Escola Bressol de La Torreta 0,34 €
09 342 62201 Pavelló i altres edificis esportius 116.776,70 €

-----------------
TOTAL 204.069,33 €

SEGON.- Aquestes despeses es financen, pel que fa referència als crèdits 
extraordinaris, mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i 
pel que fa referència a la incorporació de romanents de crèdits, mitjançant 
romanent de tresoreria amb finançament afectat, d’acord amb el detall següent:

Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:

BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE 
DESPESES

Aplicació Denominació Import
07 231 13002 Altres remuneracions 11.446,33 €
07 231 22719 Contracte programa Serveis Socials CCVO 3.355,81 €
13 241 22625 Accions per a l'ocupació 3.934,04 €
01 920 12000 Retribucions bàsiques funcionaris grup A1 16.313,67 €

---------------
--

TOTAL 35.049,85 €

Pel que fa referència a la incorporació de romanents de crèdits:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS

Aplicació Denominació Import
87010 Romanent de tresoreria finançament afectat 204.069,33 €

-----------------
TOTAL 204.069,33 €

TERCER.-. Exposar al públic la modificació pressupostària número 2018/05, en 
la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat d’incorporació de 
romanents de crèdits, finançats mitjançant romanent de tresoreria amb 
finançament afectat, pel termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació 
de reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació definitivament 
aprovada en el supòsit de no presentar-se reclamacions.

Deliberacions: 
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Sr. Alcalde.- Llavors, tenim l’aprovació..., el punt número 10 seria l’aprovació inicial 
d’una modificació pressupostària... (Veus de fons.) Aquesta modificació tenia dues 
parts, una d’elles era el trasllat de romanents afectats, d’una modificació de romanents 
afectats. En la liquidació del pressupost hi ha una part de romanents que venen 
afectats per les aprovacions de les inversions d’anys anteriors, i que en el traspàs es 
poden traspassar mantenint la partida, que aquest traspàs es fa per resolució 
d’Alcaldia, o es poden traspassar fent una modificació creant noves partides o 
modificant l’import en algunes partides. 

Per tant, aquesta és una part de les qüestions que es plantegen, i l’altra seria la 
dotació de dos convenis que realitzarem en el punt, si no m’equivoco, que ja s’ha 
aprovat, o l’altra és un conveni que penso que aprovarem per urgència. Senyor 
secretari, el tema d’urgència el tenim a punt? Val. Doncs, ja els vam comentar que era 
un conveni amb el Consell Comarcal, també per a la gestió de l’àmbit de salut pública, 
que és un dels àmbits obligatoris que han de realitzar els ajuntaments.

Pel que fa a aquests dos àmbits, la prestació de l’assessorament jurídic és per un 
import de 16.313,67 euros, i el conveni de Serveis Socials és de 18.736,18 euros, que 
es financen amb una part de capítol 1, d’altres remuneracions, amb una part del 
contracte programa de Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 3.300 
euros, una altra d’Accions per l’Ocupació, i retribucions bàsiques de funcionaris del 
grup A1, de 16.313. Perquè el fet que la tècnica de contractació no hagi estat 
treballant, no la tinguem encara contractada, ens permet alliberar una part de diners 
per al conveni amb el Consell Comarcal.

I pel que fa a l’apartat d’aquesta modificació que afecta el romanent afectat, doncs, el 
que donem d’alta són les següents partides, que és adquisició de vehicles per a la 
Policia local, un nou vehicle. No sé si ho vam comentar, el Mitsubishi va fer fallida ja, 
tenia un nivell de quilòmetres molt alt i el cost de reparació superava en molt les 
possibles prestacions que podia mantenir.

Després, altres inversions de material per a la Policia local, material operatiu que 
estem intentant tirar endavant. Mobiliari de Cultura, perquè volem tenir un mínim de 
material de Cultura per poder dotar les diferents activitats culturals que hi ha, i 
sobretot en aquest període que comença al mes de maig, fins a... Bé, sí, Cultura, 
Esports, de tots tipus.

Després, incrementem una partida d’adquisició de vehicles de brigada municipal. 
Teníem previstos 80.000 euros ja, però ho dotem una mica més perquè volem 
complementar. Tot això ho realitzarem, el tema dels vehicles, a través de la compra 
agregada de l’ACM. 

Després, inversions en millora i renovació de diferents instal·lacions per 2.000 euros.

I després, hi havia una partida que provenia del Pla d’ajust, que era del pavelló triple 
esportiu, de 118.000 euros, i que el que fem és canviar-li el nom de la partida, pavelló 
i altres edificis esportius, que ens servirà per millorar, fer inversions en les diferents 
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instal·lacions que tenim, i fer una millora de les instal·lacions. Tot plegat és un import 
de 204.069,33 euros, que es finança a través del romanent de tresoreria, finançament 
afectat.

Per tant, tenim una part que són 38.000 euros i escaig, que és per finançar aquests 
dos convenis amb el Consell Comarcal, un per als Serveis Jurídics, que serien temes de 
contractació, i una altra per a salut pública. I els 204.000 euros que són de 
finançament afectat, de romanent de finançament afectat, per a aquests projectes que 
els esmentava. Alguna qüestió?

(Veus de fons.)

Per deixar a zero una partida. Són temes d’aquests que no tenen més transcendència, 
val? Alguna qüestió més? Doncs, si els sembla, passaríem a votació l’aprovació inicial 
d’aquesta modificació pressupostària, la 2018/05.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per 13 vots favorables, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5), 
d’ICV-EUIA i del PP (1) i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipals 
de CIU (2) i de la regidora no adscrita (1).

Propostes d’urgència

Aprovació conveni de cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès.

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

Atès que en data 7 de maig de 2018 es va emetre el següent informe en el que 
es proposava que l’Alcaldia sol·licités la signatura d’un conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a les prestacions de l’assistència en matèria de 
salut:

“Segons la Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya, els ajuntaments són 
competents per prestar els serveis mínims en l’àmbit de la salut pública. 
Aquestes prestacions van destinades a garantir la innocuïtat i la salubritat dels 
productes alimentaris, preservar la salut de la població davant els agents físics, 
químics i biològics, fer vigilància sanitària, promoure la salut i prevenir la 
malaltia. 

Els serveis mínims que han de prestar els ens locals en matèria de salut publica,

segons l’article 52 de l’esmentada llei són:

a) L’educació sanitària en l’àmbit de les competències locals.
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b) La gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi

c) La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum 
públic

d) La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als llocs 
habitats, incloses les piscines.

e) La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing.

f) La gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en 
les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa 
d’aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d’un establiment, amb repartiment a domicili o sense, 
de la producció d’àmbit local i del transport urbà. Se n’exclou l’activitat 
de subministrament d’aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres 
establiments o per a punts de venda.

g) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, dels 
animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

h) La policia sanitària mortuòria en l’àmbit de les competències locals.

i) Altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut 
pública d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

Aquests serveis mínims es poden prestar de diferents formes:

a) Amb mitjans humans i tècnics propis de l’ajuntament.

b) Mitjançant mancomunitats, consorcis o comunitats de municipis.

c) Mitjançant convenis amb una administració que els doni suport com 
l’Agència de

Salut Pública, Dipsalut o els consells comarcals

d) Externalitzant la realització del servei mitjançant empreses o entitats 
amb competència tècnica i degudament autoritzades.

Atès que l’Ajuntament en aquests moments no disposa dels mitjans humans i 
tècnics propis per desenvolupar aquestes obligacions i vist que aquestes 
competències es poden realitzar mitjançant convenis amb una administració 
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que els doni suport com l’Agència de Salut Pública, Dipsalut o els consells 
comarcals.

Atès que el Consell Comarcal pot proporcionar prestacions d’assistència en 
matèria de salut.”

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens ha fet arribar el contingut 
del conveni  per a les prestacions assistència en matèria de salut, emeto el 
següent, 

Atès que l’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en 
matèria de salut del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL 
VALLÈS.

Atès que el CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents 
en el marc d’un pla de treball acordat per les parts:

a) Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista 
de l’alimentació i restauració:

- Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració 
del municipi segons el programa de seguretat alimentària municipal: establir el 
risc sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del 
control periòdic de seguiment en funció del risc.

- Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes alimentaris 
i la seva actualització i manteniment.

- Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades 
per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, carnisseries, 
peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).

b) Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:

- Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb 
risc de transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).

- Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència 
municipal).

- Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt 
risc (competència de la Generalitat).

c) Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i 
micropigmentació:
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- Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 
micropigmentació.

- Control oficial dels establiments.

d) Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en 
aixeta de l’aigua de consum en establiments públics).

e) Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)

f) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia 
i plagues.

g) Activitats de Promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus 
cartell d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).

Atès que el CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites 
més amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a 
dedicar al seu desenvolupament set hores setmanals presencials més aquelles 
que des del Consell Comarcal siguin necessàries per a la planificació, formació i 
coordinació del personal destinat al servei.

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al 
servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades.

Les hores de dedicació es podran incrementar en els termes establerts en 
l’apartat quart del conveni.

Atès que les obligacions de l’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLES son:

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament 
les funcions assistencials acordades.

2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per 
a dur a terme les funcions objecte d’aquest conveni.

3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 

Atès que el règim econòmic d’aquest conveni serà el següent:

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon 
s’estima en 10.256,74 € euros anuals. No obstant això, per a l’any 2018, el cost 
es fixa en 5.983,09 euros tenint en compte que el servei s’iniciarà l’1 de juny 
del 2018 i finalitzarà el 31 de desembre de 2018.
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2. Les parts poden acordar un increment de les hores de dedicació, de 
conformitat amb el procediment establert en el pacte setè d’aquest conveni, el 
cost anual es concretarà en els següents imports; catorze hores setmanals 
presencials amb un cost anual de 20.513,49 €, més aquelles que des del 
Consell Comarcal siguin necessàries per a la planificació, formació i coordinació 
del personal destinat al servei.

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al 
punt precedent per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat.

Excepcionalment per a l’any 2018, l’AJUNTAMENT abonarà al Consell Comarcal 
el cost

de la prestació objecte del present conveni, mitjançant els següents pagaments:

-abans del 31 de juliol de 2018: 1.709,45 euros

-abans del 31 de desembre de 2018: 4.273,64 euros

Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària 
al número de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL 
COMARCAL.

Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les 
parts i estén els seus efectes des de l’1 de juny de 2018 fins el 31 de desembre 
de 2019. El conveni pot ser objecte de pròrroga per un any mitjançant un acord 
de les parts a formalitzar per escrit abans del transcurs del termini de vigència 
previst al primer apartat d’aquesta clàusula.

Atès que les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el 
seguiment i vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a 
terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta 
prestació, proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor 
les obligacions que s’estableixen en aquest conveni, així com, pactar la 
modificació de la dedicació per a la prestació d’assistència en matèria de salut 
en els termes establerts en el pacte quart d’aquest conveni.

La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:

a) El gerent o la gerent del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu 
defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea competent.

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT o persona en qui delegui.
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c) El secretari o secretària, que és una persona al servei del CONSELL 
COMARCAL i assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts

b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació

c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.

d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament 
dels perjudicis

que se li hagin originat com a conseqüència d’això

e) El compliment del període de vigència

f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts

Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de data 30 
de maig de 2018.

Vist l’informe d’Intervenció de data 31 de maig de 2018.

Vist l’informe de Secretaria de data 31 de maig de 2018.

És per tot això que, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar conveni de cooperació per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès amb un cost anual de 5.983,09 euros, més 
les actualitzacions acordades, per a l’any 2019, que es transcriu a continuació:

“R E U N I T S

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi 
Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Carles Fernández Pérez alcalde president de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès, assistit pel secretari de la corporació, senyor Antoni 
Peralta Garcerà

I N T E R V E N E N
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El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa 
l’article 13 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 de setembre.

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per 
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa

M A N I F E S T E N

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha 
d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diferents 
municipis.

II. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès , en endavant l’AJUNTAMENT, 
requereix d’assistència en matèria de salut i està interessat en què el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti 
suport en aquesta matèria.

III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a 
l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut.

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el 
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en els termes 
establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de 
règim local.

L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de 
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cooperació poden establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb 
criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els criteris de 
coordinació establerts.

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la 
prestació d’assistència tècnica.

III. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la 
rúbrica els serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord 
amb les competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària 
de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa 
sanitària específica, són competents per a prestar, entre d’altres, els serveis 
mínims en matèria de salut pública de gestió del risc per a la salut derivat de la 
contaminació del medi; gestió del risc per a la salut en les activitats de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la salut derivat dels 
productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la 
venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la 
producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de 
subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres 
establiments o per a punts de venda; les altres activitats de competència dels 
ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la legislació vigent en 
aquesta matèria.

IV. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa 
que els ens locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients 
per a exercir les competències en matèria de salut pública amb eficàcia i 
eficiència, tenint en compte la cooperació econòmica i tècnica dels ens 
supralocals d'acord amb el que estableix la normativa de règim local, sens 
perjudici dels programes de col·laboració financera específica que, d'acord amb 
la normativa de cooperació local, l'Administració de la Generalitat estableixi per 
a activitats de salut pública.

V. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de 
conformitat amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà 
prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.
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L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de 
serveis per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels 
municipis corresponents en la prestació del servei.

VI. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya preveu la realització 
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a 
altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons 
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.

Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de 
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin 
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

VII. L’article 303.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis estableix que a través dels convenis de 
cooperació s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o 
entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o 
per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.

L’article 303.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis preveu també la possibilitat que a través 
dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, sota les formes i en els termes que 
preveuen les lleis reguladores de les matèries que existeixi aquest interès.

VIII. L’article 305.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis estableix que els convenis que tenen per 
objecte la delegació o l’assignació de funcions administratives es regeixen per 
les normes reguladores de les corresponents competències i, en tot cas, per les 
relatives a les relacions interadministratives.

IX. L’article 47.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic estableix que són convenis interadministratius, aquells firmats entre dos 
o més Administracions Públiques, o bé entre dos o més organismes públics o 
entitats de dret públic vinculats o dependents de diferents Administracions 
públiques, i que podran incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos 
d’una altra Administració Pública, organisme públic o entitat de dret públic 
vinculada o dependent, per a l’exercici de competències pròpies o delegades.
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X. L’article 140.1 de de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del 
sector públic preveu que les Administracions Públiques actuen i es relacionen 
amb altres Administracions i entitats o organismes vinculats o dependents 
d’aquestes d’acord amb varis principis, expressament regulats, entre els que 
destaca el de cooperació, previst a l’apartat d).

XI. L’article 143.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic estableix que les administracions cooperaran al servei de l’interès general 
i podran acordar de manera voluntària la forma d’exercir les seves 
competències que millor serveixi a aquest principi.

L’article 143.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector 
públic estableix que la formalització de les relacions de cooperació requerirà 
l’acceptació expressa de les parts, formulada en acords dels òrgans de 
cooperació o en convenis.

XII. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a 
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres 
administracions.

Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a 
l’adopció dels acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs 
de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi 
obligatòriament.

D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni de cooperació que subjecten als 
següents

P A C T E S

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de 
salut del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT.

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL
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1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents en el 
marc d’un pla de treball acordat per les parts:

a) Inspecció i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista 
de l’alimentació i restauració: 

- Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració 
del

municipi segons el programa de seguretat alimentària municipal: establir el risc 
sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del 
control periòdic de seguiment en funció del risc.

- Formalitzar el registre sanitari municipal d’establiments minoristes alimentaris 
i la

seva actualització i manteniment.

- Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades 
per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, carnisseries, 
peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).

b) Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:

- Creació del cens de les instal·lacions municipals i no municipals amb risc de 
transmissió de Legionel·la (alt i baix risc).

- Controls oficials de les instal·lacions de baix risc (competència municipal).

- Comunicació a l’ ASPCAT del cens actualitzat de les instal·lacions d’alt risc 
(competència de la Generalitat).

c) Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i 
micropigmentació:

- Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i 
micropigmentació.

- Control oficial dels establiments.

d) Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà: (control en 
aixeta de l’aigua de consum en establiments públics).

e) Gestió del risc per a la salut en habitatges (insalubritat)
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f) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i de companyia 
i plagues.

g) Activitats de Promoció de la salut (campanyes d'educació sanitària tipus 
cartell

d'enterovirus, dia mundial de l'activitat física, etc.).

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més 
amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al 
seu desenvolupament set hores setmanals presencials més aquelles que des del 
Consell Comarcal siguin necessàries per a la planificació, formació i coordinació 
del personal destinat al servei.

Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al 
servei i les destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades.

Les hores de dedicació es podran incrementar en els termes establerts en 
l’apartat quart d’aquest conveni.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT es compromet a:

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament 
les funcions assistencials acordades.

2. Dotar d’un espai adequat amb els recursos tècnics i materials necessaris per 
a dur a terme les funcions objecte d’aquest conveni.

3. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent.

Quart. Règim econòmic

1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon 
s’estima en 10.256,74 € euros anuals. No obstant això, per a l’any 2018, el cost 
es fixa en 5.983,09 euros tenint en compte que el servei s’iniciarà l’1 de juny 
del 2018 i finalitzarà el 31 de desembre de 2018.

2. Les parts poden acordar un increment de les hores de dedicació, de 
conformitat amb el procediment establert en el pacte setè d’aquest conveni, el 
cost anual es concretarà en els següents imports; catorze hores setmanals 
presencials amb un cost anual de 20.513,49 €, més aquelles que des del 
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Consell Comarcal siguin necessàries per a la planificació, formació i coordinació 
del personal destinat al servei.

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al 
punt precedent per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de 
cada anualitat.

Excepcionalment per a l’any 2018, l’AJUNTAMENT abonarà al Consell Comarcal 
el cost de la prestació objecte del present conveni, mitjançant els següents 
pagaments:

-abans del 31 de juliol de 2018: 1.709,45 euros

-abans del 31 de desembre de 2018: 4.273,64 euros

Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària 
al número de compte ES37.0182.6035.4702.0160.0964, titularitat del CONSELL 
COMARCAL.

4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat 
amb el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL per l’objecte d’aquest conveni.

Cinquè. Vigència

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de 
les parts i estén els seus efectes des de l’1 de juny de 2018 fins el 31 de 
desembre de 2019.

2. El conveni pot ser objecte de pròrroga per un any mitjançant un acord de les 
parts a formalitzar per escrit abans del transcurs del termini de vigència previst 
al primer apartat d’aquesta clàusula.

Sisè. Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de 
la Llei de contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i 
desenvolupament es regeix per les seves pròpies clàusules i, supletòriament, 
per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò establert a la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Setè. Comissió de seguiment
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1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i 
vetllar pel compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control 
i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, proposar les 
mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni, així com, pactar la modificació de la dedicació 
per a la prestació d’assistència en matèria de salut en els termes establerts en 
el pacte quart d’aquest conveni.

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:

a) El gerent o la gerent del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu 
defecte el conseller o consellera comarcal de l’àrea competent.

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT o persona en qui delegui.

c) El secretari o secretària, que és una persona al servei del CONSELL 
COMARCAL i assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.

4. El secretari o secretària de la Comissió ha d’emetre acta de la sessió, en els 
termes que estableix l’article 20 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5. En defecte de normes pròpies, el funcionament d’aquesta comissió 
s’adequarà al règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

Vuitè. Publicació

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de 
gestió.

Novè. Extinció

Les causes d’extinció del conveni són les següents:

a) L’acord entre les parts

b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació

c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.
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d) El CONSELL COMARCAL tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament 
dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència d’això

e) El compliment del període de vigència

f) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per 
qualsevol de les parts

Desè. Jurisdicció

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de 
les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució 
d’aquest conveni.

Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.”

SEGON.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), de data 28 de maig de 
2018, amb Número d’operació 220180006858 i per un import total de 13.000,00 
euros, per garantir el compliment de les obligacions que comporta la proposta 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de cooperació per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un cost anual de 
5.983,09 euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2019.

TERCER.- INSTAR al Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de 
la presentació, en la següent sessió ordinària del Ple de la Corporació municipal, 
l’expedient administratiu de la modificació pressupostària número 2018/06, en la 
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres 
aplicacions pressupostàries, per dotar dels crèdits necessaris a l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 07 231 46501 – Conveni CCVO-Suport 
Serveis Socials del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un 
cost anual de 5.983,09 euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2019.

QUART.- APROVAR I DISPOSAR la despesa d’import total de 5.983,09 euros, 
contra l’aplicació pressupostària codificada amb el 07 231 46501 – Conveni CCVO-
Suport Serveis Socials del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
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cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un 
cost anual de 5.983,09 euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2019.

CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa d’import total de 5.983,09 
euros, contra l’aplicació pressupostària codificada amb el 07 231 46501 – Conveni 
CCVO-Suport Serveis Socials del Pressupost de despeses del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions 
que comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un 
cost anual de 5.983,09 euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2019.

SISÈ.- ORDENAR el pagament de la despesa d’import total de 5.983,09 euros, 
contra l’aplicació pressupostària codificada amb el 07 231 46501 – Conveni CCVO-
Suport Serveis Socials del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporta la proposta d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de 
cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un 
cost anual de 5.983,09 euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2019, 
d’acord amb el següent esquema:

Abans del 31 de juliol de 2018: 1.709,45 euros.

Abans del 31 de desembre de 2018: 4.273,64 euros.

SETÈ.- SUPEDITAR els pagaments anteriors, a la manifestació, per part dels 
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assignats al 
control i seguiment del conveni de cooperació per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un cost anual de 5.983,09 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2019, de la correcta execució dels pactes 
que figuren.

VUITÈ.- SUPEDITAR els pagaments anteriors, a les disponibilitats de la 
Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, als efectes escaients.

DESÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als 
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assignats al 
control i seguiment del conveni de cooperació per a la prestació d’assistència 
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tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb un cost anual de 5.983,09 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2019, als efectes escaients.

ONZÈ.- 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.

Llavors, els vam comentar que teníem previst..., els vam comentar que presentaríem 
possiblement per urgència un punt, que fa referència al conveni amb el Consell 
Comarcal en l’àmbit de Salut Pública. El fet de la baixa del senyor Giovanni ens ha fet 
que els temes de Salut Pública en aquests moments no s’estiguin desenvolupant en el 
municipi amb tota la dedicació que necessita. I a més a més, sabem que són temes 
que tenen..., és un dels serveis obligatoris que l’ajuntament ha de realitzar, i per tant, 
no podíem no tenir un, diguem-ne, servei, que donés resposta a aquesta necessitat.

Llavors, ja fa uns anys que el Consell Comarcal ofereix diferents tipus de suport als 
ajuntaments en diferents àmbits de gestió. Nosaltres ja teníem un conveni amb el 
Consell Comarcal per al que era l’àmbit de Serveis Tècnics. Primer va començar amb 
una qüestió de serveis d’enginyeria, després es va incorporar també un servei 
d’arquitecte, i ara hem incorporat, avui hem aprovat ja la incorporació del servei 
d’assessorament jurídic per als àmbits de contractació, que ho està fent també en 
diversos ajuntaments, i també en molts ajuntament té ja signats convenis en l’àmbit 
de Salut Pública. Per què? Doncs, perquè els ajuntaments..., difícilment els 
ajuntaments de la nostra mida podem tenir un tècnic en dedicació exclusiva a Salut 
Pública, però fent-ho a través del Consell Comarcal podem compartir el tècnic entre els 
diferents ajuntaments i a un menor cost, a un cost assolible, podem tenir aquest 
servei.

La proposta explicita les competències: educació sanitària en l’àmbit de les 
competències locals, la gestió de risc per a la salut derivada de la contaminació del 
medi, gestió de risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic, gestió de 
risc per a la salut als equipaments públics i els llocs habitats, incloses les piscines, de 
risc per les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, tot el tema derivat de 
productes alimentaris, la gestió de risc en el comerç minorista, de productes 
alimentaris, tot el tema d’animals domèstics, la policia sanitària mortuòria i altres 
entitats de competència dels ajuntaments.

En principi aquí el que proposem és, si no recordo malament, una dedicació màxima de 
quinze hores, i l’import que això té per a aquest any seria de 5.983,09 euros, perquè 
estem parlant ja del que queda d’aquí a final d’exercici. O sigui, abans del 31 de juliol, 
1.709,45, i fins el 31 de desembre, 4.273,64 euros. 

Alguna qüestió? Doncs, passem a aprovació? Perdó, primer passem a votar la urgència 
d’aquesta proposta.

(Els regidors emeten el vot.)
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Aprovada la urgència per unanimitat.

I passarem ara a la votació de la proposta.

Votacions

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat. 

D)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte del Decret de modificació dels membres de les diferents 
comissions del Consistori.

Sr. Alcalde.- Acaba aquí l’apartat de propostes, dictàmens, propostes i mocions 
resolutòries, i passem a l’apartat de control de gestió municipal. 

El primer, el punt C.1 és la dació de compte del Decret de modificació dels membres 
de les diferents comissions del consistori. Els canvis provocats en el govern en les 
darreres sessions, en la sessió del 3 de març, i algunes altres modificacions en algun 
grup municipal, ha comportat el fet que algunes comissions hagin tingut modificacions. 
Per exemple, a la Comissió Informativa General, a la Comissió Especial de Comptes, es 
produeixen, es regularitzen els canvis dels grups pel canvi d’Alcaldia, i s’incorpora 
també la regidora no adscrita, la senyora Mari Carmen Díaz. I bàsicament són 
aquestes qüestions d’aquest tipus. 

Es va demanar a tots els grups que facilitessin la informació de quins eren els seus 
representants. Aquells grups que no ho han facilitat, s’ha proposat el portaveu com a 
membre de la comissió. Això sempre és modificable en la mesura que un grup presenti 
una proposta de canvi. 

Alguna qüestió al respecte?

C.2 Dació de compte del Decret de modificació de la distribució d’escons de la 
Sala de plens

Sr. Alcalde.- El punt C.2 és la dació de compte del Decret de modificació de la 
distribució d’escons a la sala de plens. No sé si hi ha alguna qüestió. Ja ho vam parlar 
també a la comissió informativa, avui ja s’ha..., diguem-ne que la distribució ja és tal 
com es va comentar, i si no hi ha cap qüestió més... Algun problema tenim amb algun 
vehicle que no està al seu lloc. Però vaja...
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C.3 Dació de compte de l’aprovació de la rectificació de la Liquidació del 
Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2017.

Sr. Alcalde.- Bé, el punt C.3 és la dació de compte de l’aprovació de la rectificació de 
la Liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de l’any 
2017. Fruit del tancament comptable que fa la Diputació de Barcelona, sempre es 
provoca algun canvi en la liquidació. En el nostre cas, els canvis han sigut una mica 
més significatius, no pel que fa al resultat de la liquidació, que es manté 
pràcticament..., perdó, el resultat pressupostari, que es manté en el mateix ordre de 
magnitud, però sí teníem..., de menys 162 passa a menys 171, hi ha 9.000 euros de 
diferència, però sí que té més importància pels efectes de qüestions que nosaltres no 
teníem de baixa i que Diputació sí que tenia ja de baixa en el romanent de tresoreria, 
que passa de 4.056.000 euros a 3.726.000, hi ha uns 300.000 euros de diferència.

I el que fem, davant d’això el que hem de fer és aprovar aquesta modificació. Ja es va 
informar també a la Comissió Especial de Comptes que vam tenir dijous passat, es va 
informar també d’aquest fet. No sé si volen fer algun comentari? Doncs...

C.4 Dació de compte de la modificació de crèdits 03/2018 en la modalitat 
d’Incorporacions de romanent de crèdits finançats amb RTDG, RTFA i CI.

Sr. Alcalde.- Llavors, també donem compte, al punt C.4, de la modificació de crèdits 
en la modalitat d’incorporacions de romanent de crèdits finançats del romanent de 
tresoreria de despeses generals i del romanent de tresoreria de finançament afectat.

Aquesta és una modificació que és el que deia abans, el que fa és, a partir de la 
liquidació, hi ha un seguit de partides que traspassen a l’any següent, tant de 
romanents afectats..., perdó, de romanents de finançament afectat, com per..., alguns 
per a despeses generals, que el que fan és mantenir... Aquí es mantenen les partides i 
els imports que provenen d’un a l’altre, i aquesta és la que es pot fer per resolució 
d’Alcaldia.

No sé si hi ha alguna qüestió que vulguin comentar. 

C.5 Dació de compte de la modificació de crèdits 04/2018 en la modalitat de 
transferències de crèdit i d’incorporacions de romanent de crèdits

Sr. Alcalde.- Hi ha una altra modificació de pressupost de transferències de crèdits en 
la modalitat de transferències i incorporacions de romanent de crèdit, que bàsicament 
el que es fa, es produeixen unes..., hi ha unes incorporacions de romanents, de 
finançament afectat, i que van... Perdó, aquesta és la..., un moment..., la 3/2018... 
Val, estem a la 4/2018, exacte. Hi ha unes partides que s’incrementen, que són 
d’activitats de Sanitat i activitats esportives, amb 10.666 euros les d’activitats de 
Sanitat i 6.000 euros les activitats esportives.
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En una el que es fa és la subvenció d’entitats del PIC es passa a activitats de Sanitat, 
però l’activitat és la mateixa. I les activitats juvenils, pel fet que no s’ha pogut realitzar 
la contractació encara en aquests moments, doncs, traspassem 6.000 euros a 
activitats esportives, perquè no podrem exhaurir la partida d’activitats juvenils.

I després, hi ha tot un traspàs de romanent de tresoreria amb finançament afectat, 
que mantenen les partides que ja teníem. Són partides de coordinació, condicionament 
d’edificis municipals, plans i projectes, l’eix cívic de Santa Agnès, l’eix cívic de la 
Torreta, i el que es fa és traspassar les partides existents de 2017 a 2018, sí.

Alguna qüestió? 

C.6 Dació de compte de l’informe de la Tresoreria i de la Intervenció 
municipal, sobre el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, corresponent al període 2018-1T.

Sr. Alcalde.- El punt C.6, que fa referència a l’informe de morositat. Els pagaments, el 
període mig de pagament durant el primer trimestre de l’any 2018 és de 28,72 dies, 
per tant, estem per sota dels 30 dies. I el PMPP, que és període mig de pendent de 
pagament, estem en 106,99. Aquí estaríem una mica per sobre dels 90... Perdó... 
Tenim el PMPP, que és 28,72. Sí, sí, aquesta és la dada important. Sí, sí, és el que he 
dit. (Veu de fons.) Val, 20,56 dies, perdó. Jo estava utilitzant una part que no era la 
correcta. 

Per tant, ens trobem en els dos casos per sota dels 30 dies de pagament. És a dir, no 
potser d’una altra manera perquè la situació de tresoreria de l’ajuntament, amb el 
romanent disponible, és de poder tenir disponibilitat per poder fer front als pagaments 
en el moment en què es produeixen. 

Alguna qüestió?

C-7 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Passaríem a les resolucions d’Alcaldia. No sé si hi ha alguna qüestió que 
volgués comentar algun de vostès, d’alguna resolució d’Alcaldia. Senyor Dani Martín?

Sr. Martín.- A ver, a nosotros nos gustaría que nos explicarais la 339, la 340 y la 418.

Sr. Alcalde.- 428? 418. Ah, perdó, havia entès 428. A veure, un segon... Estaven per 
aquí darrere... Doncs, no les veig...

A veure, ens ha comentat la 339, un segon... 339, Resolució de requeriment a la junta 
de compensació de la UA19 de Valldoriolf. A veure, jo ara mateix no sé dir-li 
exactament quina és, el que sí que li puc comentar és que en el tema de Valldoriolf 
s’ha produït un canvi en la presidència, perquè l’antic president, que era el propietari, 
diguem-ne, de venda de roba de segona mà..., bé, no de segona mà, de roba..., 
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d’estocs de roba, de retalls, el senyor Palou, Cándido Palou, doncs, ha venut la 
propietat, i llavors s’ha produït un canvi. Hem tingut diferents reunions amb ells. Ens 
han presentat un projecte, que s’està estudiant, i entenc que deu... En tot cas li direm 
amb detall, eh?, però aquestes, que jo recordi, són les qüestions que s’han produït en 
aquest període, si no que em corregeixi el regidor d’Urbanisme, en aquest àmbit 
aquestes són les diferents coses que s’han produït. Jo ara mateix no sé dir-li 
exactament...

Sí, la 340 és una resolució de no tramitació de la petició de la entitat urbanística 
col·laboradora provisional del sector Maiols SPM2. Els propietaris de Maiols, que és 
Altamira, que és una entitat propietat del Banc de Sabadell..., perdó, Banc Santander, 
Sabadell és Solvia, doncs, van demanar el fet d’inscriure una entitat urbanística 
col·laboradora. O tramitar, començar la tramitació d’una entitat urbanística 
col·laboradora. I en base a uns informes tècnics i a la situació actual que hi ha, que en 
aquests moments forma part del PEIN, doncs, s’ha desestimat. El que es feia era la 
desestimació, o sigui, la no tramitació d’aquesta petició. 

I després era la 418. Ah, aquesta no podré dir-li –no podré dir-li. Té tota la raó perquè 
no està, és resolució d’Alcaldia. Per tant, molt bé, té raó. En tot cas, intentarem que 
això s’esmeni i que puguem dir-li a què fa referència. Aquesta, ho sento. Les altres sí 
que més o menys, tinc més o menys presents algunes de les coses que són, però 
aquesta, senyor Martín, ens ha pillat. No puc dir-li. En tot cas, si té interès, ja li 
mirarem i li direm, la 418, val? 

Alguna qüestió més de resolucions? No?

C-8 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat de precs i preguntes. Em sembla que és... (Veu de 
fons.) Sí, primer els informes d’Alcaldia. Comentar que aquest cap de setmana tenim 
una de les festes importants en aquest municipi, diguem-ne, per l’impacte, el ressò 
que té, i és dels municipis en què encara mantenen un grups de veïns aquesta flama, 
que és el Corpus, catifes de Corpus. No hi ha massa municipis que ho facin, hi ha 
alguns que tenen una tradició... Aquí és una tradició també molt antiga, i hi ha uns 
veïns d’un carrer, l’Associació de Veïns del carrer Major, que mantenen aquesta flama i 
que, la veritat, és d’agrair, perquè s’ha anat reduint però aquests veïns... També amb 
la col·laboració, hi ha una col·laboració de les escoles, això sempre és ajudar una mica, 
però qui porta la bandera i qui tira endavant aquest projecte, sobretot, és l’Associació 
de Veïns del carrer Major. Per tant, important tenir això en compte.

Aquest dissabte a la tarda hi ha un holly party, organitzat pels Diables de la Roca aquí, 
a la plaça de Can Torrens. Sí, a la Torrera, dissabte i diumenge. Llavors, el següent 
cap de setmana, el dia 10, tenim El Rocío, també és una altra activitat que ha anat 
arrelant al municipi a través de l’Associació Rociera. 

L’entitat Valldoriolf de Patrimoni, de Coneixement del Patrimoni, organitza una sortida 
aquest diumenge.
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Aquest cap de setmana també tenim els cadets femení del balonmano la Roca està 
jugant les finals AELDA del Campionat d’Espanya. Sembla que no ha anat massa bé el 
primer partit, però bé, estan allà, entre els vuit millors equips de l’Estat espanyol. Per 
tant, ja és..., arribar aquí ja és una gran victòria. Sembla que aquest any no tindrem 
unes campiones i uns campions d’Espanya, però, escolti, ja és... (Veus de fons.) Sí, sí, 
però van tenir una primera entrebancada, i està difícil. Però encara podria donar-se el 
cas que diumenge haguem d’anar a acompanyar-los i a celebrar-ho. Però vaja, no 
sembla excessivament fàcil.

En principi, aquests serien els temes d’informes d’Alcaldia. 

C-9 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Precs i preguntes? Abans del públic, un segon, de seguida li donarem la 
paraula. Primer, precs i preguntes als regidors. Doncs, si no hi ha precs i preguntes, 
quan són les 20:53, donem per finalitzat el ple, agraint a tothom la seva assistència i 
la seva estada aquí. 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20 
hores i 53 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Carles Fernández Pérez Antoni Peralta Garcerá
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