
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 26 DE 
SETEMBRE DE 2019 NÚM. 9/2019

ASSISTENTS:

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

Sra. Yolanda Guarinos i Micó del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Ainoa Herrera Sanabria del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de JUNTS
Sr. Daniel Valls i Alsina del grup municipal de JUNTS
Sra. Laura Álvarez i Estapé del grup municipal de JUNTS
Sr. Jordi Bacardit i Martínez del grup municipal de JUNTS
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas del grup municipal de JUNTS                
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC-CP
Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente del grup municipal PSC-CP               
Sra. Anna Raymí i Marata del grup municipal de CS
Sr. Carlos Marín Espejo del grup municipal de CS
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal LREC-ECG

A la Roca del Vallès, essent les 20.04 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil 
Gutiérrezi l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que 
sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal 
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la 
Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa  amb. L’absència excusada del Sr. Francisco 
Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC-CP, tot seguit, a conèixer els punts de 
l’ordre del dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de de les sessions plenàries extraordinàries 
de 15 de juny i de 16 de juliol de 2019.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A.1- Aprovació de les festes locals per a l’any 2020
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A.2- Modificació de l’acord de Ple en què es nomena els representants de l’Ajuntament 
en organismes i entitats.

A.3- Establiment d’un calendari d’organització per a les Juntes de Govern Local el que 
queda de l’any 2019 i durant tot l’any 2020.

A.4- Establiment d’un calendari d’organització per als Plens el que queda de l’any 2019 
i durant tot l’any 2020.

Àrea de Serveis Econòmics 

A.5- Modificar la delegació, a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, de la delegació de gestió i de la liquidació.

A.6- Aprovació de la revisió de preus 2019 i endarreriments – Cirera

A.7- aprovació de la revisió de preus de Rubatec

Mocions

A.8- Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans la Roca del Vallès (Cs) referent 
a la falta d’efectius policials al municipi

A.9- Moció presentada pel grup municipal ciutadans la Roca del Vallès (Cs) referent als 
serveis de neteja del nostre municipi

A.10- Moció presentada pel grup municipal del PSC en resposta a les amenaces 
d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures 
energètiques de les famílies vulnerables

C)Control Gestió municipal

C-1 Donar compte de l'informe de PMP i morositat - Període 2019 – 1T

C-2 Donar compte de l'informe de PMP i morositat - Període 2019 - 2T

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/02

C-4 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/03

C-5 Resolucions d’Alcaldia

C-6 Informacions d’Alcaldia

C-7  Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Sr. Alcalde.- Vale, començarem amb la normalitat del minut de silenci que fem 
sempre per les víctimes de la violència i després expliquem el posicionament polític 
que hi ha, i en parlem després.

B) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de de les sessions plenàries 
extraordinàries de 15 de juny i de 16 de juliol de 2019.

Sr. Alcalde.- Bé, comencem el plenari, abans de tot, doncs, disculpant al Sr. Francisco 
Garcia Lorenzana que per motius personals no pot assistir. Bé, acabem de comunicar 
als grups de l’Ajuntament que no estan en el Govern, la voluntat de l’equip de govern 
de avui no donar-li una normalitat a aquest ple, pels fets que s’han succeït, i la entrada 
a presó, en les condicions que s’han donat avui, de membres de CDR acusats de 
algunes coses, però sobre tot pel tractament que se’ls hi ha donat, aquesta normalitat, 
nosaltres, com a equip de govern no li volem donar, els hi hem explicat, als grups 
polítics, que nosaltres, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, faríem el 
plenari, però que no tindríem haver fer contestes polítiques, perquè avui creiem que la 
situació i l’ambient com s’està endarrerint en altres llocs, i que evidentment nosaltres 
ni volem ni pretenem ni estarem disposats a arribar a situacions que s’estan donant al 
país, preferíem actuar d’aquesta manera. Hem parlat també amb els representants i el 
que s’ha dit, s’ha decidit, és que en tots cas, les mocions de l’ordre del dia, es 
retiraran, diguem-ne o no les passarem a debat, agafem el compromís de que d’aquí a 
uns dies haurà d’haver un ple extraordinari pel tema d’ordenances, per tant no només 
serà d’ordenances, sinó que també posarem les mocions que s’havien de parlar avui i 
les portarem a debat, i també farem l’habitual torn de precs i preguntes, els partits 
polítics, avui està arreglat, en tot cas, si se’ns fa alguna pregunta, doncs, prendrem 
nota i ja la contestarem, en aquest plenari posterior, i amb la ciutadania farem 
exactament el mateix, no els hi podem demanar que no preguntin encara que es un 
tema que es fa sempre després d’acabar el ple, i per tant els hi permetrem qualsevol 
pregunta, es contestarà o bé per escrit a les persones o be pel proper plenari, si 
aquestes persones assisteixen en aquest. Dit això, passarem a l’aprovació de 
l’esborrany de les actes del 15 de juny i del 16 de juliol. 

Passem primer a votació la del 15 de juny. 

Votacions

S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents

I ara passarem a votar la del 16 de juliol. 

Votacions:

S’aprova l’acta per unanimitat dels assistents

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

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 45fd3554b9324057805ac09554111710001 Data document: 12/11/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 22/01/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 23/01/2020 ALCALDE

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


Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A.1- Aprovació de les festes locals per a l’any 2020

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

El Departament de Treball, Afers Socials i famílies, de la mà del Consell de 
relacions Laborals, en la sessió plenària del passat 24 d’abril, va aprovar la 
proposta de festes locals per a l’any 2020 a Catalunya.

L’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter locals 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, Afers Socials i Famílies a proposta dels 
municipis respectius.

Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius laborals a Catalunya per a l’any 2020 que s’indiquen a l’Ordre 
TSF/116/2019, de 7 de juny, publicada en el DOGC Núm. 7897, de 14 de juny 
de 2019, els quals són els següents:

1 de gener (Cap d'Any)
6 de gener (Reis)
10 d'abril (Divendres Sant)
13 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d'agost (l'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
8 de desembre (Immaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

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.

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

Primer. Designar les següents dates com a dies de festa local per a l’any 2020: 

La Roca: Dilluns 14/09/2020
Divendres 27/11/2020

La Torreta: Dilluns 04/05/2020
Dilluns 20/07/2020
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Santa Agnès de Malanyanes: Dilluns 20/01/2020
Divendres 21/08/2020

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Després el punt B1 és el ..., ai!, perdó, el punt ... sí, ja ho he dit bé, 
l’aprovació del festius locals, en aquesta ocasió, les festes locals, les de la Roca seran 
el dilluns 14 de setembre i el divendres 23 de ..., Ai! Perdó, el 27 de novembre. A la 
Torreta seria el dia 4 de maig i el dia 20 de juliol. I a Santa Agnès seria el 20 de gener 
i el 21 d’agost. Evidentment s’han intentat, doncs, ajustar com fem sempre, en el cas 
de La Roca és perquè la festa major d’estiu, al caure l’11 de setembre en divendres 
doncs començarà dijous al vespre, eh!, si no vaig errat, començarà el dijous al vespre, 
la festa major, durarà doncs dijous al vespre, divendres, dissabte i diumenge, i 
comencem amb el dilluns de festa, molt bé. Amb la Torreta, que sempre tenim el que 
caigui en la festa de la creu, que cada any fem la consulta, en aquest cas també hem 
consultat...
Li agrairia si es pogués posar en un cantó de la sala, no es quedi al mig perquè si no la 
resta, ... 
D’acord, mirin, han entrat quan ja ho havíem explicat. Hem dit que s’ha parlat amb els 
grups polítics, no li donarem una normalitat al plenari, però el plenari està convocat. 
Podríem no assistir el govern, però no hauria manera de portar-lo i llavors tenim haver 
fet el plenari sense debat polític, no tindrem debat polític, ni es parlarà de les mocions 
que estaven presentades per part dels grups municipals de no govern. Ho hem dit així, 
el farem d’aquesta manera, intentarem que sigui, serà un pur tràmit d’aprovacions, 
però no hi haurà un debat polític, que aquí es on realment nosaltres, aquí venim a fer 
política. I avui no n’hi haurà, avui serà un mer tràmit, i quan acabem d’això, quan 
abans acabem, abans decidirem si hi ha concentracions, la nostra voluntat és que si 
n’hi ha, afegir-nos-hi o fer el que ... 
Ja els entenc, però Bueno, els expliquem el que hem dit al començar, ... Doncs els hi 
agraeixo, gràcies.

El que estàvem dient, en la Torreta, que coincideixin amb la festa, la pròpia festa de la 
Creu, i al final, el que fem cada any es parlar-ho amb el pare Rodolf, que és qui, al 
final, evitem, després, tenir algun possible conflicte, com alguna vegada hi ha hagut, 
per malentesos, o el que sigui. 

No sé si tenen alguna cosa a dir amb els dies festius. Doncs passem a votació...

Votacions:

Aprovat per unanimitat.

A.2- Modificació de l’acord de Ple en què es nomena els representants de 
l’Ajuntament en organismes i entitats.
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

En el ple del cartipàs de la Roca del Vallès, de 16 de juliol de 2019, es va 
aprovar el nomenament dels representants de l’Ajuntament en els organismes i 
entitats.

En aquests acords, es nomenava, entre d’altres, un representant per al Consorci 
per a la gestió de residus sòlids i un altre per a la Xarxa de Consum.

Posteriorment a l’aprovació d’aquests acords, s’ha detectat que la raó social 
d’aquests 2 organismes no és correcta: en lloc de Consorci per a la gestió de 
residus sòlids es Consorci per a la gestió de Residus del Vallès Oriental i que en 
lloc de Xarxa de Consum, es del Servei de Suport a les Polítiques de Consum i 
de l’Agència Catalana del Consum. 

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

L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques disposa que les administracions públiques 
poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Vist l’informe favorable, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer. Esmenar l’acord de Ple en què es nomena els representants de 
l’Ajuntament en organismes i entitats de la manera següent: 

On diu:

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

Ha de dir: 

“Consorci per a la gestió de Residus del Vallès Oriental 
Sr. Jordi Bacardit i Martínez”

I on diu:

“Xarxa de consum
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas”
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Ha de dir: 

“Servei de Suport a les Polítiques de Consum
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas

Agència Catalana del Consum 
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas”

Segon. Notificar aquest acord als Organismes i Entitats esmentats així com als 
interessats i als treballadors de l’Ajuntament.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és el punt B2, la modificació de l’acord en que es 
representa, ai!, perdó, en que es nomenen els representants de l’Ajuntament en algun 
organisme i entitat, en aquí hi ha un canvi de les, ..., sí, dels nomenament, s’havien 
fet servir alguns nomenaments que eren antics, els noms havien canviat, i per tant el 
que fem és arreglar-los en base a la normativa que ens indiquen els propis, les pròpies 
entitats o organismes, a on es representen. Doncs, passem a votació.

Votacions

Aprovat per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC-
AM (6), de JUNTS (5), de CS (2) i de LREC (1) i 2 abstencions manifestades pels 
regidors del grup municipal de PSC-CP.

A.3- Establiment d’un calendari d’organització per a les Juntes de Govern 
Local el que queda de l’any 2019 i durant tot l’any 2020.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

Un cop celebrades les eleccions locals el 26 de maig de 2019 i constituït el nou Ajuntament, es 
considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització dels òrgans col·legiats pel que queda 
de l’any 2019 i per a l’any 2020.

Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i de fer la 
convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del secretari, com a molt tard, el dimarts 
anterior al dia en què es convoca l’òrgan col·legiat.

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de  la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden 
realitzar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del ple, com a 
mínim, cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants 
i les de la junta de govern local amb una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de 
decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal abans esmentada.
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De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució 
de les previsions contemplades en les lleis anteriorment esmentades, 

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

PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització de les juntes de Govern Local pel que queda 
de l’any 2019 i de l’any 2020: 

Sessions de Junta de Govern Local 2019
dia màxim per 

entregar 
l'expedient a 
l’interventor

dia màxim per 
entregar 

l'expedient al 
secretari 

dia 
convocatòria sessions 

18/09/2019 24/09/2019 02/10/2019 07/10/2019
Octubre

03/10/2019 08/10/2019 16/10/2019 21/10/2019
16/10/2019 22/10/2019 30/10/2019 04/11/2019

Novembre
30/10/2019 05/11/2019 13/11/2019 18/11/2019
13/11/2019 19/11/2019 27/11/2019 02/12/2019
27/11/2019 03/12/2019 11/12/2019 16/12/2019Desembre
11/12/2019 17/12/2019 24/12/2019 30/12/2019

Sessions de Junta de Govern Local 2020
dia màxim 

per entregar 
l'expedient a 
l’interventor

dia màxim 
per entregar 
l'expedient al 

secretari 

dia 
convocatòria sessions 

 18/12/2019 31/12/2019 03/01/2020 09/01/2020
Gener

31/12/2019 07/01/2020 15/01/2020 20/01/2020
15/01/2020 21/01/2020 29/01/2020 03/02/2020

Febrer 
29/01/2020 04/02/2020 12/02/2020 17/02/2020
12/02/2020 18/02/2020 26/02/2020 02/03/2020
26/02/2020 03/03/2020 11/03/2020 16/03/2020Març
11/03/2020 17/03/2020 25/03/2020 30/03/2020
18/03/2020 24/03/2020 01/04/2020 06/04/2020

Abril
01/04/2020 07/04/2020 15/04/2020 20/04/2020
15/04/2020 21/04/2020 29/04/2020 04/05/2020

Maig
29/04/2020 05/05/2020 13/05/2020 18/05/2020

Juny 13/05/2020 19/05/2020 27/05/2020 01/06/2020
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27/05/2020 02/06/2020 10/06/2020 15/06/2020
10/06/2020 16/06/2020 23/06/2020 29/06/2020
20/06/2020 23/06/2020 01/07/2020 06/07/2020

Juliol
04/07/2020 07/07/2020 15/07/2020 20/07/2020
19/08/2020 25/08/2020 02/09/2020 07/09/2020

Setembre
02/09/2020 08/09/2020 16/09/2020 21/09/2020
16/09/2020 22/09/2020 30/09/2020 05/10/2020

Octubre
30/09/2020 06/10/2020 14/10/2020 19/10/2020
14/10/2020 20/10/2020 28/10/2020 02/11/2020
28/10/2020 03/11/2020 11/11/2020 16/11/2020Novembre
11/11/2020 17/11/2020 25/11/2020 30/11/2020
18/11/2020 24/11/2020 02/12/2020 07/12/2020

Desembre
02/12/2020 08/12/2020 16/12/2020 21/12/2020

SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als Caps dels diferents 
Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Els punt tercer, es establiment d’un calendari d’organització de les 
Juntes de l’any 2019, i ... de les que queden de 2019 i les del 2020. Evidentment, 
sempre diem que les Juntes són el primer, tercer i cinquè, si s’escau, dilluns de cada 
mes, i en aquest cas, bé, doncs hem fet això, la única cosa és que en alguns casos no 
seran aquestes dates exactament, perquè ens coincidia, doncs, fer una Junta de 
Govern la tarda del 24, del 24 de desembre, i per exemple el dia 1 de gener s’hauria 
de fer la convocatòria de la Junta de Govern que hauríem de fer el dia 6, per tant el dia 
1 és festiu, el dia 6 és reis, també festiu, i per tant, el que fem és moure les setmanes 
aquestes, en aquests casos el que fem és endarrerir o avançar el dia avançar i s’ha fet 
així per tal de lligar-lo el més fàcil possible  la convocatòria de la junta de govern serà 
el dia 2 y farem la junta el dia 7. No sé si tenen algun dubte. Doncs passem a votació.

Votacions:

Aprovada per unanimitat

A.4- Establiment d’un calendari d’organització per als Plens el que queda de 
l’any 2019 i durant tot l’any 2020.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 
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Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou 
Ajuntament, es considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització 
dels òrgans col·legiats de l’any 2020. 

Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i 
de fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del 
secretari, com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan 
col·legiat.

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de  la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden realitzar 
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del 
ple, com a mínim, cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una 
població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la junta de govern local amb 
una periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que a 
aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal abans 
esmentada.

De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contemplades 
en les lleis anteriorment esmentades, 

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

PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions 
informatives  i per als plens del que queda de l’any 2019 i del 2020:

Sessions Ple 2019
Comissions 

Informatives sessions plenàries

                   
dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient  
a 
l’Intervento
r

dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòri
a Comissió 
informativa

sessions 
Comissió 
informativ

a 

dia 
convocatòri

a ple 

sessions               
Ple

NOVEMBR
E 06/11/2019 12/11/2019 18/11/201

9
21/11/201

9
25/11/201

9
29/11/201

9

Sessions Ple 2020
Comissions 

Informatives sessions plenàries
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dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient  
a 
l’Intervento
r

dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòr

ia 
Comissió 
informativ

a

sessions 
Comissió 
informativ

a 

dia 
convocatòr

ia ple 

sessions               
Ple

GENER 08/01/2020 14/01/2020 20/01/2020 23/01/2020 27/01/2020 30/01/2020

MARÇ 04/03/2020 10/03/2020 16/03/2020 19/03/2020 23/03/2020 26/03/2020

MAIG 06/05/2020 12/05/2020 18/05/2020 21/05/2020 25/05/2020 28/05/2020

JULIOL 01/07/2020 07/07/2020 13/07/2020 16/07/2020 20/07/2020 23/07/2020

SETEMBRE 02/09/2020 08/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 21/09/2020 24/09/2020

NOVEMBRE 04/11/2020 10/11/2020 16/11/2020 19/11/2020 23/11/2020 26/11/2020

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i 
als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- L’establiment d’un calendari, també, dels plenaris...
Sí, digui’m

Sr. Fernández.- En tot cas, comentar que hi ha un error, perquè quan avui, el nostre 
company, Paco, que és el que es llegeix tot, d’allò, fill per randa, de sempre i així, 
quan s’ho estava posant a l’agenda, s’ha adonat que el 29 de novembre de 2019 és un 
divendres, i no és un dijous, el dijous seria el 28, que és el Ple de... No, no el de 
novembre d’aquest any, del 2019, 2019, el 29 és un divendres, i per tant hauria de ser 
el 28. Senzillament és corregir aquesta qüestió...

Sr. Alcalde.- Senyor secretari, n’ha pres nota?

Sr. Fernández.- Eh!, a l’hora de passar-ho a l’agenda, diu: “Ep!” en un divendres no 
acostumem a fer ple. I ens ha avisat i hem dit, doncs comentem-ho, solucionem-ho 
abans per no haver de tornar a un altre Ple a fer una correcció, ja està!

Sr. Alcalde.- Perfecte! I el que també diem és que a la Comissió Informativa vàrem 
parlar de que en tot cas el Ple del juliol, que a vegades hi ha, doncs, la possibilitat de 
que algun dels membre del plenari, doncs en aquelles dades de finals de juliol, per 
vacances o el que sigui, no hi sigui, doncs, el ple de maig, modificaríem, en tot cas, si 
fos necessari, a petició de qualsevol dels membres del plenari, modificaríem que en 
comptes de ser el darrer dijous fos l’anterior.
Doncs, passem a votació?

Sí, aprovat per unanimitat.
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Àrea de Serveis Econòmics 

A.5- Modificar la delegació, a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, de la delegació de gestió i de la liquidació.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu al seu article 7 que les Entitats 
locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals 
estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin.

A l’empara de la previsió legal, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha delegat, a 
favor de la Diputació de Barcelona (mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària), les facultats de gestió, de liquidació, d’inspecció i de recaptació dels 
ingressos locals de dret públic, mitjançant l’adopció dels corresponents acords 
plenaris.

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació de Barcelona (mitjançant 
el seu Organisme de Gestió Tributària) i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, així 
com aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat, la conveniència i 
la importància que, per al procediment tributari, té la seguretat que l’òrgan 
actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa 
referència a l’abans de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens 
delegat. També els pronunciaments jurisprudencials, recentment coneguts, fan 
convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi 
delegat en l’Ens Supramunicipal.

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les 
competències de gestió, de liquidació i de recaptació de determinats ingressos 
locals de dret públic. No debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic 
i procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda de 
disposar –en el seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, 
els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur 
titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial aplicable, estableix, en el seu article 8.4, que la delegació 
d’una competència por reservar, a favor de l’òrgan delegant, les facultats de 
control i seguiment de l’exercici de la competència delegada, i es pot subjectar 
a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.

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

PRIMER.- Modificar l’abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat a 
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona (mitjançant el 
seu Organisme de Gestió Tributària), a l’empara del que preveu l’article 7.1 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, en el sentit de modificar la delegació de 

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 45fd3554b9324057805ac09554111710001 Data document: 12/11/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 22/01/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 23/01/2020 ALCALDE

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


la gestió i de la liquidació i delegar única i exclusivament les següent funcions 
de recaptació dels ingressos locals de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen:

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a 
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques:

- Expedició de documents cobratoris.
- Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament de La Roca 

del Vallès.
- Dictar la provisió de constrenyiment.
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en període 

executiu.
- Liquidació d’interessos de demora.
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

SEGON.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès es reserva la facultat de realitzar, 
per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les 
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 
tributs o ingressos de dret públic, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona (mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària), 
quan les circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencials 
dels serveis municipals, ho facin convenient.

TERCER.- Correspon a la Diputació de Barcelona (mitjançant el seu Organisme 
de Gestió Tributària), en l’exercici de les funcions delegades de recaptació dels 
tributs descrits en l’apartat primer d’aquest acord, establir els llocs i els mitjans 
de pagament, d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació, de l’Ordenança 
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació 
d’aquest servei.

QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquet acord, es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en 
aquest acord, tenen caràcter general i una duració de dos anys, a 
comptar des de la data d’acceptació, per part de la Diputació de 
Barcelona.

Tanmateix, el temps de durada de la delegació, s’entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d’un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos.
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Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures, en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei reguladora de les hisendes locals 
(Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març), com la Llei general 
tributaria (Llei 58/2003, de 17 de desembre) i les seves normes de 
desplegament, així com allò que s’estableix en l’Ordenança general de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, la gestió dels quals, ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona (mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària), reguladora 
de la prestació d’aquest servei.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 
recaptació (Reial decret 939/2005, de 29 de juliol) i la normativa 
concordant.

Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona (mitjançant el 
seu Organisme de Gestió Tributària), reguladora de la prestació d’aquest 
servei.

Per la seva banda, l’Ajuntament de La Roca del Vallès podrà emanar 
instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol 
moment, informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que 
hagi d’atendre per portar a terme amb eficiència la prestació del servei 
objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la 
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada 
exercici.

Regla cinquena.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès podrà sol·licitar 
bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels impostos sobre béns 
immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren en els 
tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i 
condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En circumstàncies singulars, el president de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
assumirà el cost financer que representi, per a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, la disponibilitat de fons aliens.
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Regla sisena.- L’aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, a l’Ajuntament de La Roca del Vallès es regiran per les 
normes següents:

Primera.- L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats 
recaptades, per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la 
recaptació, la realitzarà l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de 
forma quinzenal.

Segona.- Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les 
quantitats liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts, aprovades en 
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries 
per poder registrar les operacions resultants en la forma 
imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals.

Tercera.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, liquidarà i recaptarà, per delegació de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, els interessos de demora, pel temps 
transcorregut des de la data de la conclusió del període de 
pagament voluntari, fins al moment en què tingui lloc el 
pagament del deute, al tipus d’interès establert a la normativa 
vigent.

Quarta.- L’import de la bestreta ordinària, a què es refereix la 
regla cinquena, serà abonada conjuntament, amb la primera 
transferència del mes, pel concepte de recaptació.

Cinquena.- Pel que fa a la recaptació per l’Impost sobre activitats 
econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
la part d’ingressos que corresponen a la quota tributària 
municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial, 
s’ingressarà directament al compte de la Diputació de Barcelona.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà, o bé 
complirà, a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, rendirà 
els comptes a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de la gestió 
recaptatòria, en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent, per als òrgans recaptadors, l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, assumeix per l’acceptació voluntària de la 
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delegació realitzada per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les 
obligacions següents:

Primera.- Establir circuits de comunicació interadministrativa que 
puguin fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva.

Segona.- Establir vies d’informació continuada a l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, a fi que pugui tenir coneixement puntual i 
constant de l’estat de la recaptació.

Tercera.- Oferir, a través de la Seu electrònica, els serveis 
previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics.

Quarta.- Mantenir les oficines obertes al públic, un mínim de cinc 
(5) hores diàries.

Cinquena.- Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el 
seu poder i rendir el compte anual, justificat per la relació de 
deutors, classificada per conceptes i exercicis, i tota l’altra 
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en 
cada moment.

Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents:

a.- Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.

b.- Percepció dels contribuents de les costes que origina el 
procediment de constrenyiment, degudament justificades.

c.- Percepció de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de les costes 
que origina el procediment executiu, degudament justificades, en 
els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès.

d.- Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec del 
personal que calgui per a la gestió del servei.

e.- Aconseguir l’auxili de l’autoritat, en els casos previstos en el 
Reglament general de recaptació i en les disposicions 
concordants.

f.- Utilitzar el local que habiliti l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
per a l’exercici de les competències delegades, sempre que no 
sigui necessari o convenient que l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona disposi d’un local propi, de propietat 
o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, pugui convenir 
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amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per la utilització de les 
dependències municipals.

Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, adoptarà les mesures necessàries per donar compliment a la 
normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de 
dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a 
les especificacions contingudes en l’Ordenança de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona (mitjançant el 
seu Organisme de Gestió Tributària).

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, podrà procedir a la substitució de documents 
originals en suports físics, per còpies electròniques de documents amb 
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més, tots els 
documents generats per l’entitat local delegant i per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, així com aquells 
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació –tant els de 
suport paper, com els de suport electrònic i llurs còpies- es podran 
destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, 
les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena.- L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament", respecte de les dades personals que 
l'entitat delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i 
adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la 
protecció de totes les dades personals.

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les 
dades facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions 
que rebi d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció 
de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat 
distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres 
persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei general 
tributaria (Llei 58/2003, de 17 de desembre) o qualsevol altra norma 
amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme de Gestió Tributària 
hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que 
comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses 
alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l'Organisme de Gestió 
Tributària també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.

L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per 
l’entitat delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb 
transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven 
dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributaria (Llei 58/2003, de 17 
de desembre), o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions.
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Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers 
de dades personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. 
Des del moment en que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona hagi assumit la titularitat de la competència delegada, 
tindrà la consideració de responsable dels tractaments de dades 
personals que es duguin a terme per al compliment de les funcions 
públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el 
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'Organisme de 
Gestió Tributària. Així mateix l'Administració delegant serà responsable 
respecte el tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés 
com conseqüència de la informació que proporciona l'Organisme de 
Gestió Tributària a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades 
per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme 
els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos 
de dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de 
seguretat relatives a la protecció de dades personals.

Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el 
context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i 
gravetat diversa per als drets i les llibertats de les persones físiques, ha 
d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades al Reglament 
europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i 
actualitzades quan calgui.

Regla dotzena.- Son causes d’extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, els següents:

1.- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-
pròrroga tàcita, d’acord amb allò que estableix la regla primera.

2.- L’acord mutu entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la 
Diputació de Barcelona (mitjançant el seu Organisme de Gestió 
Tributària).

3.- L’incompliment de les regles de la delegació contingudes en 
l’acord.

4.- Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació 
conferida i de les delegacions especificades. Un cop acceptades les delegacions, 
la Diputació de Barcelona, publicarà les delegacions, juntament amb la 
referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la 
seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.
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Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt, és la modificació de la delegació a favor de l’Organisme 
de la Gestió Tributària de la gestió i de la liquidació.

Sra. Pujol.- Bé, és un tema..., fins ara, les gravacions de les liquidacions de la taxes 
d’activitats les realitzava la Diputació, les gravacions, introduïa a l’aplicatiu aquestes 
taxes, ho feia la Diputació, i a partir d’ara aquesta tasca l’assumeix l’Ajuntament, ja 
s’ha fet amb altres taxes, i ara ho fem amb la taxa d’activitats, és un pur tràmit, però 
bé, sabeu que fins ara ho feia la Diputació, i a partir d’ara, aquestes gravacions, les 
farà l’Ajuntament.

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? Cap comentari?, doncs passem a votació.

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

A.6- Aprovació de la revisió de preus 2019 i endarreriments – Cirera

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

ATESA la necessitat d’aprovar la revisió de preus del contracte de la gestió del 
servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del 
municipi de La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en 
sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre de 2013, adjudicat a la 
mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número B59802611, a aplicar a 
partir del període 2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del període 
comprés entre 2017-01 fins 2019-09 (inclosos).

ATESA les disposicions regulades en el contracte per a la gestió indirecta, sota la 
forma de concessió, del servei públic de gestió integral de les fraccions de rebuig, 
d’orgànica i de voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de 
la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 26/09/2013 i 
adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número 
B59802611, així com en el Plec de clàusules administratives particulars aplicable 
al contracte de gestió del servei públic de gestió integral de les fraccions de 
rebuig, d’orgànica i de voluminosos del municipi de La Roca del Vallès.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 29/07/2019, que conclou amb l’emissió d’un informe favorable a 
la proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei 
públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del 
municipi de La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en 
sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre de 2013, adjudicat a la 
mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número B59802611, a aplicar a 
partir del període 2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del període 
comprés entre 2017-01 fins 2019-09 (inclosos).
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:

PRIMER.- APROVAR la revisió de preus del Contracte de la gestió del servei públic 
de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de 
La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de 
Residus Cirera, SL., amb CIF número B59802611, que s’haurà d’ajustar, a partir 
del període 2019-10, al següent esquema:

SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 3.892,61 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 1621 22713 – Recollida de 
residus municipals, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal de garantir les 
obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar 
l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació de la revisió de 
preus del contracte de la gestió del servei públic de gestió integral de les fraccions 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, aprovat pel Ple 
de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre 
de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número 
B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació dels 
endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa la revisió de preus que resulta de l’any 2017, 
d’acord amb el següent esquema:
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TERCER.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 2.712,56 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 1621 22713 – Recollida de residus 
municipals, del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal de garantir les obligacions que signifiquen per a 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la 
proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de 
gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del 
Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 
26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF 
número B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació dels 
endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 (inclosos), per 
tot el que significa la revisió de preus que resulta de l’any 2018, d’acord amb el següent 
esquema:
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QUART.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 2.240,15 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 1621 22713 – Recollida de 
residus municipals, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal de garantir les 
obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar 
l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació de la revisió de 
preus del contracte de la gestió del servei públic de gestió integral de les fraccions 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, aprovat pel Ple 
de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre 
de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número 
B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació dels 
endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa la revisió de preus que resulta de l’any 2019 
(fins 2019-09), d’acord amb el següent esquema:
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CINQUÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits 
(RC), amb número d’operació 220190008980, de data 22/07/2019, per un import 
total de 3.892,61 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 
1621 22713 – Recollida de residus municipals, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal 
de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de gestió integral 
de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 
26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., 
amb CIF número B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació 
dels endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa la revisió de preus que resulta de l’any 2017.

SISÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits 
(RC), amb número d’operació 220190008981, de data 22/07/2019, per un import 
total de 2.712,56 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 
1621 22713 – Recollida de residus municipals, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal 
de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de gestió integral 
de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 
26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., 
amb CIF número B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació 
dels endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa la revisió de preus que resulta de l’any 2018.

SETÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits 
(RC), amb número d’operació 220190008983, de data 22/07/2019, per un import 
total de 2.240,15 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el número 11 
1621 22713 – Recollida de residus municipals, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal 
de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de gestió integral 
de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 
26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., 
amb CIF número B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació 
dels endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa la revisió de preus que resulta de l’any 2019 
(fins 2019-09).
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VUITÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits 
(RC), amb número d’operació 220190008998, de data 22/07/2019, per un import 
total de 130.085,40 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el número 
11 1621 22713 – Recollida de residus municipals, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal 
de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de gestió integral 
de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès, 
aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 
26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., 
amb CIF número B59802611, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació 
dels endarreriments meritats, del període comprés entre 2017-01 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa el servei de recollida d’escombraries, amb preus 
revisats, del període comprés entre 2019-10 fins 2019-12.

NOVÈ.- INFORMAR a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número 
B59802611, que haurà de presentar una factura de diferències, amb motiu de 
l’aprovació de la revisió de preus del contracte de la gestió del servei públic de 
gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La 
Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil Gestió de 
Residus Cirera, SL., amb CIF número B59802611, a aplicar a partir del període 
2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del període comprés entre 
2017-01 fins 2019-09 (inclosos), i que s’haurà d’ajustar als imports que figuren en 
els esquemes corresponents.

DESÈ.- INFORMAR a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número 
B59802611, que la factura que presentarà, a partir del període 2019-10 i 
següents, s’haurà d’ajustar als imports que figuren en el punt primer.

ONZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF número B59802611, als efectes 
escaients.

DOTZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

TRETZÈ.- 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.- El següent punt és l’aprovació de la revisió de preus de 2019 i 
endarreriments, de l’empresa Cirera, que és l’empresa que ens fa la recollida de la 
brossa.
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Sra. Pujol.- Els adjudicataris d’un contracte tenen dret a que se’ls hi faci una revisió 
de preus, i Cirera, bé, fins ara, no n’havíem fet cap, i ara demana una revisió de preus 
tant del any 2017, 2018 i 2019, i això, el preu es calcula en funció de la fórmula del 
contracte, i en aquest la revisió de preus es té dret en funció de l’IPC, per tant, es farà 
la revisió de preus en funció de l’IPC, des de l’any 2017, 2018 i 2019 i això té un 
impacte aproximat, doncs mireu, a l’any 2017 són 3.800€ més, a l’any 2018 2.200€, i 
a l’any 2000, ai!, perdoneu, a l’any 2019 2.400€, o sigui, s’aplicarà la revisió de preus 
a partir de l’any 2017. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari? Doncs passem a votació...?

Votacions:

Aprovat per unanimitat.

A.7- aprovació de la revisió de preus de Rubatec

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 19 de setembre de 2019, amb el contingut següent: 

ATESA la necessitat d’aprovar la revisió de preus del contracte per a la prestació 
dels serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic 
exterior del municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., 
amb CIF número A60744216, signat en data 18 de maig de 2015, a aplicar a 
partir del període 2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del període 
comprés entre 2019-06 fins 2019-09 (inclosos).

ATESA les disposicions regulades en el contracte per a la prestació dels serveis 
de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del 
municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF 
número A60744216, signat en data 18 de maig de 2015, així com en el Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del servei de 
millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de 
La Roca del Vallès, formalitzat en contracte per la prestació dels serveis de millora, 
manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca 
del Vallès.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 29/07/2019, que conclou amb l’emissió d’un informe favorable a 
la proposta d’aprovació de la revisió de preus del contracte per a la prestació 
dels serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic 
exterior del municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, 
SA., amb CIF número A60744216, signat en data 18 de maig de 2015, a aplicar 
a partir del període 2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del 
període comprés entre 2019-06 fins 2019-09 (inclosos).

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
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PRIMER.- APROVAR la revisió de preus que s’efectua, amb efectes de 
l’01/06/2019, derivada del contracte per a la prestació dels serveis de millora, 
de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de 
La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18 de maig de 2015, i que s’ajustaran als següents 
indicadors:

Pel que es refereix a la Prestació P2-Manteniment:

Les mensualitats pel període comprés entre el mes de juny de 2019 fins el mes 
de maig de 2020, venen determinades pel següent resultat:

Pel que es refereix a la Prestació P6-Treballs complementaris:

D’acord amb els índexs obtinguts de l’Institut Nacional d’Estadística, disponibles 
a la data de licitació, és a dir, del mes de març de 2014 i dels disponibles a la 
data de la revisió, és a dir, els del mes de setembre de 2018, el resultat del Kt 
ve determinat pel següent resultat:

Kt = 1,081485
46

SEGON.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, 
que la factura que haurà de presentar, a partir del període 2019-10, pel que es 
refereix a la Prestació P2-Manteniment, s’haurà d’ajustar al següent esquema:
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TERCER.- APROVAR I DISPOSAR la despesa total de 178,50 euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 21000 – 
Manteniment del servei de l’enllumenat, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal 
de garantir les obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès impulsar l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació 
de la revisió de preus del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18 de maig de 2015, a aplicar a partir del període 
2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del període comprés entre 
2019-06 fins 2019-09 (inclosos), per tot el que significa la revisió de preus de la 
Prestació P2-Manteniment, del període comprés entre 2019-06 fins 2019-09, 
d’acord amb el següent esquema:

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220190009009, de data 22/07/2019, per un import total de 178,50 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 21000 – Manteniment 
del servei de l’enllumenat, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, per tal de garantir les 
obligacions que signifiquen per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès impulsar 
l’aprovació que es proposa, en relació a la proposta d’aprovació de la revisió de 
preus del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i de 
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, 
adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, signat en 
data 18 de maig de 2015, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació dels 
endarreriments meritats, del període comprés entre 2019-06 fins 2019-09 
(inclosos), per tot el que significa la revisió de preus de la Prestació P2-
Manteniment, del període comprés entre 2019-06 fins 2019-09.

CINQUÈ.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, 
que haurà de presentar una factura de diferències, amb motiu de l’aprovació de la 
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revisió de preus del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18 de maig de 2015, a aplicar a partir del període 
2019-10 i l’aprovació dels endarreriments meritats, del període comprés entre 
2019-06 fins 2019-09 (inclosos), per tot el que significa la revisió de preus de la 
Prestació P2-Manteniment, del període comprés entre 2019-06 fins 2019-09, i que 
s’haurà d’ajustar als imports que figuren en l’esquema corresponent.

SISÈ.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, que 
la revisió de preus resultant de la Prestació P6-Treballs complementaris, pel que 
es refereix a la factura del període 2019-06, presenta el següent esquema:

SETÈ.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, que 
disposa de quinze (15) dies per ingressar la regularització que resulta de la revisió 
de preus resultant de la Prestació P6-Treballs complementaris, pel que es refereix 
a la factura del període 2019-06, en relació a la proposta d’aprovació de la revisió 
de preus del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i 
de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, 
adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, signat en 
data 18 de maig de 2015, a aplicar a partir del període 2019-10 i l’aprovació dels 
endarreriments meritats, del període comprés entre 2019-06 fins 2019-09 
(inclosos), i que s’haurà d’efectuar al compte bancari, amb número d’IBAN ES03 
2100 0316 1602 0000 1819, obert a l’entitat financera CaixaBank, SA.

VUITÈ.- ADVERTIR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, que 
transcorregut el termini indicat anteriorment, sense que s’hagi efectuat l’ingrés, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, entendrà que accepta una compensació 
voluntària, contra la primera factura conformada, a nom de la mercantil Rubatec, 
SA., amb CIF número A60744216, per la prestació dels serveis de millora, de 
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La 
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF número 
A60744216, signat en data 18 de maig de 2015.

NOVÈ.- INFORMAR que aquest ingrés haurà de ser tractat, en la modalitat de 
Reintegrament de pagament, a l’aplicació pressupostària codificada amb el 
número 06 165 21000 – Manteniment del servei de l’enllumenat, del Pressupost 
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2019.

DESÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
mercantil Rubatec, SA., amb CIF número A60744216, als efectes escaients.
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ONZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a l’Àrea 
de Territori de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

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

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt és la revisió, similar, però per la empresa Rubatec, que 
és la que ens dona el subministrament, la que ens porta el enllumenat públic.

Sra. Pujol.- En aquest cas, és igual que el cas anterior, però és un altre adjudicatari, 
és Rubatec, i també se’ls hi farà un actualització dels preus en funció de l’IPC. Cal dir 
que aquesta actualització dels preus no és de tots els conceptes, sinó que en el 
contracte així ho estableix, només es modifica en els conceptes que diu el contracte.

Sr. Alcalde.- Gràcies, alguna... aclariment? Doncs passem a votació...?

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

Sr. Alcalde.- El següent punt són les mocions que havíem comentat, per tant no les 
passarem a debat (cap grup efectua cap intervenció).

Els següents punts són les dacions a compte de l’informe de morositat, n’hi han dos, ...

Sra. Pujol.- Si, sí, a veure, us explico una mica la morositat...

Sr. Alcalde.- Perdó, ostres, és cert! Hi havia un punt d’urgència, el que havíem 
comentat de la comissió informativa que entraria per urgència, i que era l’increment 
del 0,25 de la retribució dels treballadors públics que s’havia aprovat per part de... Té 
tota la raó el secretari

Aprovació dels increments retributius del 0,25 % del personal al servei de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

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

ATÈS l’aprovació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic 
que, d’entre altres aspectes, figura l’increment de les retribucions del personal al 
servei del sector públic, del 0,25 per cent -a partir de juliol de 2019- si 

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 45fd3554b9324057805ac09554111710001 Data document: 12/11/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 22/01/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 23/01/2020 ALCALDE

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


l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constant a l’any 2018, 
arriba o supera el 2,5 per cent. 

ATÈS que de la informació rebuda per la Intervenció municipal de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, de procedència de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), 
s’anuncia que l’economia espanyola ha crescut un 2,6 per cent l’exercici anterior 
i, en conseqüència, es compleixen les premisses regulades a l’article 3.2 del 
Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, tot derivat de la possibilitat 
d’incrementar les retribucions del personal al servei, en un 0,25 per cent, a partir 
del mes de juliol de 2019.

ATÈS l’estudi econòmic, efectuat per la Intervenció municipal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, en relació a la proposta d’aprovació dels increments retributius 
del personal al servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 0,25 per cent -
corresponent al conjunt de retribucions (excepte Dietes i desplaçaments)-, a partir 
de juliol de 2019, a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, en complir-se les condicions del creixement de l’economia espanyola per 
sobre del 2,25 per cent, així com quantificar els endarreriments meritats i 
autoritzar el seu pagament.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 13 de setembre de 2019, on s’informa favorablement a la 
proposta d’aprovació dels increments retributius del personal al servei de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 0,25 per cent -corresponent al conjunt 
de retribucions (excepte Dietes i desplaçaments)-, a partir de juliol de 2019, a 
l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en 
complir-se les condicions del creixement de l’economia espanyola per sobre del 
2,25 per cent, així com quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el 
seu pagament.

VIST l’Informe de la Secretaria municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
de data 18 de setembre de 2019, en relació a la proposta d’aprovació dels 
increments retributius del personal al servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
del 0,25 per cent -corresponent al conjunt de retribucions (excepte Dietes i 
desplaçaments)-, a partir de juliol de 2019, a l’empara del Reial decret llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, en complir-se les condicions del 
creixement de l’economia espanyola per sobre del 2,25 per cent, així com 
quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el seu pagament.

És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació Municipal el següent

ACORDS
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PRIMER.- APROVAR els increments retributius del personal al servei de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 0,25 per cent -corresponent al conjunt 
de retribucions (excepte Dietes i desplaçaments)-, a partir de juliol de 2019, a 
l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en 
complir-se les condicions del creixement de l’economia espanyola per sobre del 
2,25 per cent, així com quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el 
seu pagament.

SEGON.- INFORMAR que els increments retributius del personal al servei de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 0,25 per cent -corresponent al conjunt 
de retribucions (excepte Dietes i desplaçaments)-, a partir de juliol de 2019, a 
l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en 
complir-se les condicions del creixement de l’economia espanyola per sobre del 
2,25 per cent, així com quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el 
seu pagament, presenten un impacte econòmic d’import total de 4.989,34 euros, 
tot això, d’acord amb el següent esquema, amb el resultat de l’increment per a 
cada plaça i lloc de treball que resulta en el llistat que s’annexa a aquesta 
proposta:
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TERCER.- ORDENAR a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, que efectuï els tràmits adients d’actualització de les nòmines 
segons l’increment retributiu del personal al servei de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, una vegada s’han ajustat al que s’estableix a l’article 3.2 del Reial decret 
llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria 
de retribucions en l’àmbit del sector públic, d’acord amb el següent esquema:
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QUART.- INFORMAR que el Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, conté aplicacions 
pressupostàries del Capítol I, amb crèdits suficients per garantir les obligacions 
que comportaria a l’Ajuntament de La Roca del Vallès l’impuls administratiu de 
l’aprovació, en relació a la proposta d’aprovació dels increments retributius del 
personal al servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 0,25 per cent -
corresponent al conjunt de retribucions (excepte Dietes i desplaçaments)-, a partir 
de juliol de 2019, a l’empara del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, en complir-se les condicions del creixement de l’economia espanyola per 
sobre del 2,25 per cent, així com quantificar els endarreriments meritats i 
autoritzar el seu pagament.

Així mateix, el Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2019, conté l’aplicació pressupostària de 
contingències (Aplicació pressupostària codificada amb el número 04 920 50010 – 
Fons de contingència (Increment Capítol I), amb crèdits inicials d’import total de 
100.000,00 euros, per garantir les obligacions que comportaria a l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès l’impuls administratiu de l’aprovació, en relació a la proposta 
d’aprovació dels increments retributius del personal al servei de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès del 0,25 per cent -corresponent al conjunt de retribucions 
(excepte Dietes i desplaçaments)-, a partir de juliol de 2019, a l’empara del Reial 
decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en complir-se les condicions 
del creixement de l’economia espanyola per sobre del 2,25 per cent, així com 
quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el seu pagament.

CINQUÈ.- ACORDAR que els endarreriments que ha de percebre el personal al 
servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb motiu de l’increment del 0,25 
per cent -corresponent al conjunt de retribucions (excepte Dietes i 
desplaçaments)-, seran a partir de juliol de 2019, a l’empara del Reial decret 
llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, en complir-se les condicions 
del creixement de l’economia espanyola per sobre del 2,25 per cent, es paguin 
en la següent retribució i ORDENAR a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès que faciliti les dades resultants de l’aplicació de 
l’esmentat increment, a partir de juliol de 2019, als efectes de la quantificació 
econòmica, tramitació comptable i pressupostària i el pagament efectiu adient.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
personal al servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
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SETÈ- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al Comitè 
Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

NOVÈ.- 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.- És el que havíem comentat, hi ha un acord del govern espanyol, del 
govern central, de fer un increment del 0,25, és ara? Eh! havíem fet un 2%, el 0,25 és 
un altre que es fa ara. Hi va haver dos acords, vam fer la primera puja que era la que 
s’havia aprovat pel Consell de Ministres, i el Consell de Ministre, després, va afegir 
aquest 0,25. Sí que es veritat que també els hi vam explicat que hi havia aquell dubte, 
de si, com no s’havia arribat a l’IPC que s’havia calculat per fer aquesta revisió, si 
l’havíem d’incrementat o no, però si la resta de treballadors públics, a dia d’avui, ho 
tenen, entement que els treballadors municipals també ho han de tenir. I en aquest 
cas, si això s’ha d’arreglar, ja s’arreglarà amb alguna decisió futura d’aquí ..., del 
Govern i del Consell de Ministres, d’aquí a un mesos. I per tant ho deixarem així, ... I 
farem aquesta aprovació. Per tant, hauríem de presentar..., primer hauríem de votar la 
urgència de que entri al Ple, i desprès, si s’escau, si s’aprova, votar la moció aquesta.
Passem a votació la urgència d’entrada al Ple.

Votacions de la urgència:

Aprovada la urgència per unanimitat. 

I ara passaríem a votació l’increment. 

Votacions: 
Aprovat per unanimitat. 

Ara si? Doncs ara sí que passaríem a la dació de compte d’aquestes dues.

D)Control Gestió municipal

C-1 Donar compte de l'informe de PMP i morositat - Període 2019 – 1T

Es dona compte de l’informe de PMP i Morositat del Període 2019-1T, número 2019/105, 
de data 25 d’abril de 2019, el qual, literalment, diu:

En virtut de l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 

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 45fd3554b9324057805ac09554111710001 Data document: 12/11/2019

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 22/01/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 23/01/2020 ALCALDE

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


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

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

40

contra la morositat en les operacions comercials, s’acompanya informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, pel 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el nombre i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el 
termini.

Amb els sols efectes de donar compte al Ple de la Corporació municipal, 
s’informa que en data 24 d’abril de 2019, es va elaborar l’Informe de la 
Tresoreria municipal i de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, sobre el compliment dels terminis previstos en el Reial decret 
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al període 2018-
1T, i que copiat literal és:

“De conformitat amb el que s’estableix a l’article 6.2 del Reial decret 635/2014, 
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig 
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al període de 
2019-1T, s’emet el següent informe:

ANTECEDENTS:

El que es disposa en el present informe, és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de conformitat amb el que es disposa en la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.

Així, segons s’estableix a l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual 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, l’Administració tindrà l’obligació d’abonar 
el preu dins dels trenta (30) dies següents1 a la data d’expedició de les 
certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la 
realització total o parcial del contracte. L’Administració haurà d’aprovar les 
certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb lo 

1 El còmput dels terminis pels pagaments s’efectuarà en dies naturals, sent nuls els pactes en contrari.
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establert en el contracte dels béns entregats o serveis prestats dins dels trenta 
(30) dies següents a l’entrega efectiva dels bens o prestació del servei.

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors 
de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es defineix el 
període mig de pagament com l’endarreriment en el pagament del deute 
comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del període 
legal de pagament establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual 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 i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, pot prendre valor 
negatiu, tant en les operacions pagades, com en les pendents de pagament, si 
l’Administració efectua el pagament abans dels trenta (30) dies naturals, des de 
la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per 
a la remissió de la informació, encara no hagi transcorregut, en les operacions 
pendents de pagament, aquests trenta (30) dies.

L’esmentat text normatiu, al seu article 6.2, estableix l’obligació de les 
Corporacions Locals de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’01 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En aquest sentit, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la seva 
plataforma virtual (www.eell.meh.es), ha habilitat els formularis per introduir 
els indicadors sobre el compliment en les operacions comercials regulat en el 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

S’acompanya informe sobre el compliment dels terminis previstos en el Reial 
decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, pel pagament de les obligacions de 
cada Entitat Local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions 
pendents en les que s’estigui incomplint el termini.

A l’esmentat informe, es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de factures i/o documents justificatius 
pendents de pagament al final del mateix.
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En relació als terminis de pagament de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix 
que el període legal de pagament per a les certificacions ordinàries d’obra i pel 
pagament de la resta de contractes serà de trenta (30) dies.

En cas de mora en el termini regulat, l’Administració haurà d’abonar al 
contractista els interessos de demora, així com la indemnització de les despeses 
de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.

Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la 
Corporació municipal, s’haurà de remetre a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

En aquest sentit, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la seva 
plataforma virtual (www.eell.meh.es), ha habilitat els formularis per introduir 
els indicadors sobre el compliment en les operacions comercials regulat en la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

S’acompanya informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el 
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini.

Aquest Informe de la Tresoreria municipal i de la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, contempla la següent informació2:

a) Pagaments realitzats en el trimestre;
b) Interessos de demora pagats en el trimestre;
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 

trimestre; i,
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 31 de 
gener de 2013, va aprovar, per 9 vots favorables, manifestats pels regidors dels 
grups municipals del PSC, d’ICV-EUiA i d’ERC i 8 vots en contra, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CiU i PPC, la moció presentada pel grup 
municipal del PSC respecte de donar compte al Ple de la informació sobre el 
compliment del pla d’ajust, de la llei de morositat i dels informes amb 
disconformitats en el compliment de la legalitat.

2 La informació continguda, és la marcada en la Guia per a l’elaboració dels Informes Trimestrals de Morositat, 
publicat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Data 01 d’abril de 2015).
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Sense perjudici de la presentació i debat en el Ple de la Corporació municipal, 
aquest informe s’ha remès, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques3.

A l’esmentat informe, es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de factures i/o documents justificatius 
pendents de pagament al final del mateix.

LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

- Ordre HAP/2105/2012, d’01 d’octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstos en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

INFORME:

Es detalla a continuació els diversos informes que contempla l’obligació de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, respecte de:

Informació a presentar a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pel que es refereix al Reial decret 635/2014, de 25 
de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera:

Càlcul dels indicadors de l’entitat:

3 Aquesta remissió s’ha efectuat, per via telemàtica a través de la plataforma virtual 
(https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/morosidad/marco/aspx/login.aspx).
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1. Càlculs realitzats per l’entitat del còmput del PMP, del període de 2019-1T:

Dies Import

Ràtio d’operacions pagades 2,42
Import de les operacions pagades 691.920,03 €.

Ràtio d’operacions pendents de pagament 1.065,
73

Import de les operacions pendents de 
pagament 10.118,31 €.

Període mitjà de pagament de l’entitat 17.75

Informació a presentar l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pel que es refereix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Pagaments realitzats en el trimestre:

El període mig de pagament (PMP), és l’indicador del número de dies promig 
que s’ha tardat en realitzat els pagaments.

1. Resum de pagaments realitzats en el període de 2019-1T:

Pagaments realitzats en el trimestre
Dins del període legal Fora del període legalTipologia

Període 
mig de 

pagament 
(PMP)4

Nombre de
pagaments Import total Nombre de

pagaments Import total

Despeses en béns corrents i 
serveis 59,40 327 501.171,13 €. 394 292.259,13 €.

Inversions reals 0,00 0 0,00 €. 0 0,00 €.
Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 20,10 2 252,00 €. 0 0,00 €.

Pendents d’aplicar a 
Pressupost 0,00 0 0,00 €. 0 0,00 €.

TOTALS 59,39 329 501.423,13 €. 394 292.259,13 €.

Aquests terminis respon a les disponibilitats de la Tresoreria municipal. Les 
causes més importants de la tresoreria són:

1) El temps necessari per a la tramitació de la conformitat i aprovació de 
la factura, en les seves fases d’execució pressupostària, com són:

Autorització (A);
Autorització i Disposició (AD);
Autorització, Disposició i Obligació (ADO); o,
Obligació (O).

4  El càlcul del PMP, segons la Guia per a l’elaboració dels Informes trimestrals que les entitats locals han de 
remetre al Ministeri d’Economia i Finances, publicada el 23 de març de 2011.
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Interessos de demora satisfets en el trimestre:

1. Resum d’interessos satisfets en el període de 2019-1T:

Interessos de demora 
satisfets en el trimestreTipologia Nombre de

pagaments Import total

Despeses en béns corrents i serveis 0 0,00 €.
Inversions reals 0 0,00 €.
Altres pagaments realitzats per operacions 
comercials 0 0,00 €.

Pagaments realitzats pendents d’aplicar a 
Pressupost 0 0,00 €.

TOTALS 0 0,00 €.

Durant el període de 2019-1T no s’han pagat interessos de demora per cap 
factura de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre:

El període mig del pendent de pagament (PMPP), és el període mig del pendent 
de pagament.

1. Resum de factures o documents justificatius pendents en el període de 2019-
1T:

Pendent de pagament realitzats en el trimestre
Dins del període legal de 

pagament al final del trimestre
Fora del període legal de 

pagament al final del trimestreTipologia

Període mig 
del pendent 

de 
pagament 

(PMPP)
Nombre 

d’operacions Import total Nombre 
d’operacions Import total

Despeses en béns 
corrents i serveis 99,84 86 130.962,79 €. 30 61.099,96 €.

Inversions reals 30,00 1 5.747,50 €. 0 0,00 €.
Altres pagaments 
realitzats per 
operacions comercials

0,00 0 0,00 €. 0 0,00 €.

Pendents d’aplicar a 
Pressupost 91,12 364 402.123,66 €. 306 324.213,45 €.

TOTALS 92,55 451 538.833,95 €. 336 385.313,41 €.

Factures o documents justificatius que al final del trimestre han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’han 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions:

El període mig d’operacions pendents de reconeixement (PMOPR), és el període 
mig d’operacions pendents de pagament.
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1. Resum de factures o documents justificatius no reconeguts amb més de tres 
mesos en el període de 2019-1T:

Pendents de reconeixement

Tipologia

Període mig 
d’operacions 
pendents de 

reconeixement 
(PMOPR)

Número Import total

Despeses en béns corrents i 
serveis 151,90 6 4.255,39 €.

Inversions reals 109,00 1 874,62 €.
Sense desagregar 307,11 118 114.434,87 €.

TOTALS 300,13 125 119.564,88 €.

Sra. Pujol.- Període mitjà de pagament és el temps que passa entre que tenim una 
factura aprovada i aquesta factura aprovada es paga en el proveïdor. I la Morositat és 
el temps que passa entre que nosaltres, la data que entra la factura en l’Ajuntament i 
paguem en el proveïdor. El període mitjà de pagament, l’Estat estableix que ha de ser 
de 30 dies i la morositat no pot superar els 60 dies. Aleshores, i si superen aquestes, 
els llindars durant 3 mesos seguits, l’Estat podria aplicar-nos alguna sanció, d’acord? 
Llavors, durant el primer trimestre del 2019, el període mitjà de pagament, és a dir, 
des de que tenim la factura aprovada per part dels tècnics, perquè es pugui passar a 
pagament, és de 17 dies i el període de morositat de 59,39 dies, per tant, durant 
aquest primer trimestre, s’han complert els límit que s’estableix, per tant, estem dins 
del rang.

C-2 Donar compte de l'informe de PMP i morositat - Període 2019 - 2T

Es dona compte de l’informe de PMP i Morositat del Període 2019-2T, número 2019/219, 
de data 07 d’agost de 2019, el qual, literalment, diu:

“En virtut de l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, s’acompanya informe sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, pel 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el nombre i 
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el 
termini.

Amb els sols efectes de donar compte al Ple de la Corporació municipal, 
s’informa que en data 24 d’abril de 2019, es va elaborar l’Informe de la 
Tresoreria municipal i de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, sobre el compliment dels terminis previstos en el Reial decret 
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635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al període 2019-
2T, i que copiat literal és:

“De conformitat amb el que s’estableix a l’article 6.2 del Reial decret 635/2014, 
de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig 
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al període de 
2019-2T, s’emet el següent informe:

ANTECEDENTS:

El que es disposa en el present informe, és d’aplicació a tots els pagaments 
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses i 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de conformitat amb el que es disposa en la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.

Així, segons s’estableix a l’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual 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, l’Administració tindrà l’obligació d’abonar 
el preu dins dels trenta (30) dies següents5 a la data d’expedició de les 
certificacions d’obres o dels corresponents documents que acreditin la 
realització total o parcial del contracte. L’Administració haurà d’aprovar les 
certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb lo 
establert en el contracte dels béns entregats o serveis prestats dins dels trenta 
(30) dies següents a l’entrega efectiva dels bens o prestació del servei.

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors 
de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es defineix el 
període mig de pagament com l’endarreriment en el pagament del deute 
comercial en termes econòmics, com indicador diferent respecte del període 
legal de pagament establert en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

5 El còmput dels terminis pels pagaments s’efectuarà en dies naturals, sent nuls els pactes en contrari.
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, pot prendre valor 
negatiu, tant en les operacions pagades, com en les pendents de pagament, si 
l’Administració efectua el pagament abans dels trenta (30) dies naturals, des de 
la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per 
a la remissió de la informació, encara no hagi transcorregut, en les operacions 
pendents de pagament, aquests trenta (30) dies.

L’esmentat text normatiu, al seu article 6.2, estableix l’obligació de les 
Corporacions Locals de remetre als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’01 d’octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En aquest sentit, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la seva 
plataforma virtual (www.eell.meh.es), ha habilitat els formularis per introduir 
els indicadors sobre el compliment en les operacions comercials regulat en el 
Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

S’acompanya informe sobre el compliment dels terminis previstos en el Reial 
decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, pel pagament de les obligacions de 
cada Entitat Local, que inclou el nombre i quantia global de les obligacions 
pendents en les que s’estigui incomplint el termini.

A l’esmentat informe, es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de factures i/o documents justificatius 
pendents de pagament al final del mateix.

En relació als terminis de pagament de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix 
que el període legal de pagament per a les certificacions ordinàries d’obra i pel 
pagament de la resta de contractes serà de trenta (30) dies.

En cas de mora en el termini regulat, l’Administració haurà d’abonar al 
contractista els interessos de demora, així com la indemnització de les despeses 
de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials.
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Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la 
Corporació municipal, s’haurà de remetre a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques.

En aquest sentit, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a la seva 
plataforma virtual (www.eell.meh.es), ha habilitat els formularis per introduir 
els indicadors sobre el compliment en les operacions comercials regulat en la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

S’acompanya informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, pel pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclou el 
nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui 
incomplint el termini.

Aquest Informe de la Tresoreria municipal i de la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, contempla la següent informació6:

a) Pagaments realitzats en el trimestre;
b) Interessos de demora pagats en el trimestre;
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre; i,
d) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors.

El Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 31 de 
gener de 2013, va aprovar, per 9 vots favorables, manifestats pels regidors dels 
grups municipals del PSC, d’ICV-EUiA i d’ERC i 8 vots en contra, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CiU i PPC, la moció presentada pel grup 
municipal del PSC respecte de donar compte al Ple de la informació sobre el 
compliment del pla d’ajust, de la llei de morositat i dels informes amb 
disconformitats en el compliment de la legalitat.

Sense perjudici de la presentació i debat en el Ple de la Corporació municipal, 
aquest informe s’ha remès, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques7.

A l’esmentat informe, es consideren la totalitat dels pagaments realitzats en 
cada trimestre natural, i la totalitat de factures i/o documents justificatius 
pendents de pagament al final del mateix.

LEGISLACIÓ APLICABLE:

6 La informació continguda, és la marcada en la Guia per a l’elaboració dels Informes Trimestrals de Morositat, 
publicat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Data 01 d’abril de 2015).
7 Aquesta remissió s’ha efectuat, per via telemàtica a través de la plataforma virtual 
(https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/morosidad/marco/aspx/login.aspx).
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- Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 
de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

- Ordre HAP/2105/2012, d’01 d’octubre, pel qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstos en la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

INFORME:

Es detalla a continuació els diversos informes que contempla l’obligació de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, respecte de:

Informació a presentar a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pel que es refereix al Reial decret 635/2014, de 25 
de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de 
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera:

Càlcul dels indicadors de l’entitat:

1. Càlculs realitzats per l’entitat del còmput del PMP, del període de 2019-2T:

Dies Import

Ràtio d’operacions pagades 2,46
Import de les operacions pagades 1.167.857,91 €.

Ràtio d’operacions pendents de pagament 218,02
Import de les operacions pendents de 
pagament 54.086,18 €.

Període mitjà de pagament de l’entitat 12,00
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Informació a presentar l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, pel que es refereix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials:

Pagaments realitzats en el trimestre:

El període mig de pagament (PMP), és l’indicador del número de dies promig 
que s’ha tardat en realitzat els pagaments.

1. Resum de pagaments realitzats en el període de 2019-2T:

Pagaments realitzats en el trimestre
Dins del període legal Fora del període legalTipologia

Període 
mig de 

pagament 
(PMP)8

Nombre de
pagaments Import total Nombre de

pagaments Import total

Despeses en béns corrents i 
serveis 75,35 555 611.016,34 €. 499 570.131,75 €.

Inversions reals 52.74 3 21.664,32 €. 0 0,00 €.
Altres pagaments realitzats 
per operacions comercials 3,00 1 605,00 €. 0 0,00 €.

Pendents d’aplicar a 
Pressupost 0,00 0 0,00 €. 0 0,00 €.

TOTALS 74,90 559 633.285,66 €. 499 570.131,75 €.

Aquests terminis respon a les disponibilitats de la Tresoreria municipal. Les 
causes més importants de la tresoreria són:

1) El temps necessari per a la tramitació de la conformitat i aprovació de 
la factura, en les seves fases d’execució pressupostària, com són:

Autorització (A);
Autorització i Disposició (AD);
Autorització, Disposició i Obligació (ADO); o,
Obligació (O).

Interessos de demora satisfets en el trimestre:

1. Resum d’interessos satisfets en el període de 2019-2T:

Interessos de demora 
satisfets en el trimestreTipologia Nombre de

pagaments Import total

Despeses en béns corrents i serveis 0 0,00 €.
Inversions reals 0 0,00 €.

8  El càlcul del PMP, segons la Guia per a l’elaboració dels Informes trimestrals que les entitats locals han de 
remetre al Ministeri d’Economia i Finances, publicada el 23 de març de 2011.
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Altres pagaments realitzats per operacions 
comercials 0 0,00 €.

Pagaments realitzats pendents d’aplicar a 
Pressupost 0 0,00 €.

TOTALS 0 0,00 €.

Durant el període de 2019-2T no s’han pagat interessos de demora per cap 
factura de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre:

El període mig del pendent de pagament (PMPP), és el període mig del pendent 
de pagament.

1. Resum de factures o documents justificatius pendents en el període de 2019-
2T:

Pendent de pagament realitzats en el trimestre
Dins del període legal de 

pagament al final del trimestre
Fora del període legal de 

pagament al final del trimestreTipologia

Període mig 
del pendent 

de 
pagament 

(PMPP)
Nombre 

d’operacions Import total Nombre 
d’operacions Import total

Despeses en béns 
corrents i serveis 76,78 139 243.147,64 €. 31 18.408,36 €.

Inversions reals 47,00 1 826,76 €. 0 0,00 €.
Altres pagaments 
realitzats per 
operacions comercials

0,00 0 0,00 €. 0 0,00 €.

Pendents d’aplicar a 
Pressupost 167,41 95 53.379,41 €. 215 357.762,50 €.

TOTALS 132.07 235 297.353,81 €. 246 376.170,86 €.

Factures o documents justificatius que al final del trimestre han transcorregut 
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’han 
tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les obligacions:

El període mig d’operacions pendents de reconeixement (PMOPR), és el període 
mig d’operacions pendents de pagament.

1. Resum de factures o documents justificatius no reconeguts amb més de tres 
mesos en el període de 2019-2T:

Pendents de reconeixement

Tipologia

Període mig 
d’operacions 
pendents de 

reconeixement 
(PMOPR)

Número Import total

Despeses en béns corrents i 
serveis 186.12 6 3.566,16 €.
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Inversions reals 200,00 1 874,62 €.
Sense desagregar 193.23 196 337.304,40 €.

TOTALS 193.17 203 341.745,18 €.

Sra. Pujol.- I durant el segon període de pagament, el segon trimestre, el període 
mitjà de pagament és de 12 dies, és a dir, des de que tenim la factura conformada fins 
que paguem en el proveïdor,  només passen 12 dies, per tant, estem 18 dies per sota 
del que ens permet l’Estat, en canvi en aquest segon trimestre, el període mitja, la 
morositat, ha pujat de 60 a 70, ha pujat a 74 dies, o sigui, estem 14 dies per sobre del 
que ens permet, com que només és un trimestre, ah... no passa res, però sí que és 
cert que hem d’estar una mica a l’aguait de no superar aquests llindars. Ah... si volem 
donar una explicació de perquè aquest segon trimestre ens hem endarrerit una mica, 
amb la morositat, o sigui, hem superat el període establer per la morositat, el segon 
trimestre, normalment, és quan entren totes les factures dels subministraments i això 
fa que de vegades, els tècnic tardin una mica més a conformar les factures, perquè és 
puguin passar a pagament, però Bueno, dir-vos que de moment estem dintre dels 
límits que de moment ens permeten.

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/02

Es dona compte de la Resolució d’Alcaldia número 2019/476 de 23 de març de 
2019, la qual, literalment, diu:

“ATÈS que s’han detectat necessitats de crèdits en les següents aplicacions 
pressupostàries:

08 323 22710 Contracte gestió Escoles Bressol 92.000,00 €

ATÈS que aquestes necessitats de crèdits es poden finançar mitjançant de 
transferències de crèdits de les següents aplicacions pressupostàries, totes elles 
incloses en el mateix grup de programa:

03 311 22702 SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS 5.000,00 €
05 330 22699 PROMOCIÓ I FORMACIÓ PER AL TEIXIT ASSOCIATIU MUNICIPAL 2.000,00 €
05 334 22609 ACTIVITATS CULTURALS 3.000,00 €
05 338 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ACTES POPULARS 2.000,00 €
05 338 22612 ACTIVITATS POPULARS 5.000,00 €
06 320 21200 MANTENIMENT ESCOLES 10.000,00 €
06 320 21201 MANTENIMENT NORMATIU ENSENYAMENT 5.000,00 €
06 330 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS 5.000,00 €
06 337 21200 MANTENIMENT ESPAIS JOVES 1.000,00 €
06 342 21200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTIVES 5.000,00 €
08 320 22102 CALEFACCIÓ ESCOLES 5.000,00 €
10 337 22620 ACTIVITATS JUVENILS 5.000,00 €
15 336 22627 DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 5.000,00 €
16 342 21200 REPARACIONS I CONSERVACIONS - CENTRE ESPORTIU 5.000,00 €
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16 342 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 2.000,00 €
16 342 22102 GAS 27.000,00 €

ATÈS que els articles 172 a 182 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, 
regulen les modificacions pressupostàries.

ATÈS que els articles 34 a 51 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, regulen les modificacions 
pressupostàries.

ATÈS que les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès de l’any 2019, en el seu Capítol II del Títol I, es regulen les 
modificacions pressupostàries.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 27 de març de 2019.

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

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

És per tot això que aquesta Alcaldia–Presidència, en l’ús de les seves 
atribucions, DISPOSA:

PRIMER.- APROVAR la modificació pressupostària número 2019/02, en la 
modalitat de transferències de crèdits, finançats mitjançant baixes de crèdits 
d’altres aplicacions pressupostàries, amb el següent detall:

Pel que es refereix a les transferències de crèdits:

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE S’INCREMENTEN

Aplicació Denominació Import
08 323 22710 Contracte gestió Escoles Bressol 92.000,00 €

------------------
TOTAL 92.000,00 €

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE ES REDUEIXEN

Aplicació Denominació Import
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03 311 22702 SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS 5.000,00 €
05 330 22699 PROMOCIÓ I FORMACIÓ PER AL TEIXIT ASSOCIATIU MUNICIPAL 2.000,00 €
05 334 22609 ACTIVITATS CULTURALS 3.000,00 €
05 338 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ACTES POPULARS 2.000,00 €
05 338 22612 ACTIVITATS POPULARS 5.000,00 €
06 320 21200 MANTENIMENT ESCOLES 10.000,00 €
06 320 21201 MANTENIMENT NORMATIU ENSENYAMENT 5.000,00 €
06 330 21200 MANTENIMENT EQUIPAMENTS CULTURALS 5.000,00 €
06 337 21200 MANTENIMENT ESPAIS JOVES 1.000,00 €
06 342 21200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESPORTIVES 5.000,00 €
08 320 22102 CALEFACCIÓ ESCOLES 5.000,00 €
10 337 22620 ACTIVITATS JUVENILS 5.000,00 €
15 336 22627 DINAMITZACIÓ TURÍSTICA 5.000,00 €
16 342 21200 REPARACIONS I CONSERVACIONS - CENTRE ESPORTIU 5.000,00 €
16 342 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 2.000,00 €
16 342 22102 GAS 27.000,00 €

------------------
TOTAL 92.000,00 €

SEGON.- Comunicar-ho a la Unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació municipal, en la primera sessió 
que se celebri.”

C-4 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/03

Es dona compte de la Resolució d’Alcaldia número 2019/719 de 20 de maig de 
2019,
la qual, literalment, diu:

“ATÈS la necessitat de tramitar una generació de crèdits per ingressos, pels 
següents motius:

Subvenció de la Diputació de Barcelona, dins el “Programa 
complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició)”, en el marc 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

ATÈS que s’han detectat necessitats de crèdits en les següents aplicacions 
pressupostàries:

08 323 22710 – Contracte de gestió de les escoles bressols.
16 933 63901 – Inversions en reposició del CEM.
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ATÈS que aquestes necessitats de crèdits es poden finançar mitjançant de 
transferències de crèdits de les següents aplicacions pressupostàries, totes elles 
incloses en el mateix grup de programa:

08 323 48003 – Ajut escola bressol.
01 929 27001 – Despeses imprevistes i funcions no classificades.

ATÈS que els articles 172 a 182 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, 
regulen les modificacions pressupostàries.

ATÈS que els articles 34 a 51 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, regulen les modificacions 
pressupostàries.

ATÈS que les Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès de l’any 2019, en el seu Capítol II del Títol I, es regulen les 
modificacions pressupostàries.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 15 de maig de 2019.

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

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

És per tot això que aquesta Alcaldia–Presidència, en l’ús de les seves 
atribucions, DISPOSA:

PRIMER.- APROVAR la modificació pressupostària número 2019/03, en la 
modalitat de generació de crèdits per ingressos i de transferències de crèdits, 
finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, amb 
el següent detall:

Pel que es refereix a la generació de crèdits per ingressos:

ALTES DE CRÈDITS EN LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS

Aplicació Denominació Import
46106 Subvencions Diputació - Promoció econòmica 58.067,03 €

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

TOTAL 58.067,03 €
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ALTES DE CRÈDITS EN LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

Aplicació Denominació Import
13 241 13100 Plans d'ocupació 43.550,27 €
13 241 16001 Quotes de la Seguretat Social dels Plans d'ocupació 14.516,76 €

-------------------
TOTAL 58.067,03 €

Pel que es refereix a les transferències de crèdits:

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE S’INCREMENTEN

Aplicació Denominació Import
08 323 22710 Contracte de gestió de les escoles bressols 68.440,00 €
16 933 63901 Inversions en reposició del CEM 30.000,00 €

-----------------
TOTAL 98.440,00 €

APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE ES REDUEIXEN

Aplicació Denominació Import
08 323 48003 Ajut escola bressol 68.440,00 €
01 929 27001 Despeses imprevistes i funcions no classificades 30.000,00 €

-----------------
TOTAL 98.440,00 €

SEGON.- Comunicar-ho a la Unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació municipal, en la primera sessió 
que se celebri.

Sr. Alcalde.- Gràcies, doncs el punt aquest, seria el punt primer i segon de donar 
compte d’informes. Dació compte al Ple de modificació pressupostària, n’hi ha dues, no 
sé ens les vols explicar...

Sra. Pujol.- Gràcies. Les modificacions pressupostaries és quan hi ha algun canvi del 
que estava posat, del que posa al pressupost inicial, a modificacions que es fan, potser 
perquè ens entren ingressos que no tenien previstos en aquest pressupost, per 
subvencions que no teníem previstes i llavors s’han d’assentar en el pressupost, o 
perquè fem canvis en les partides, perquè tenim diferents necessitats de les que 
havíem previst en el pressupost inicial. En aquest cas, hem tingut alguna..., com que 
hi ha hagut algun canvi, s’ha fet la nova licitació de l’Escola Bressol, hi ha hagut, s’ha 
augmentat molt el preu d’aquesta licitació, doncs hi ha hagut un canvi de partides per 
poder assumir aquesta nova licitació per part de l’Ajuntament. Bàsicament el més 
important és això, desprès hi ha uns assentament de dues subvencions que van venir 
de la Diputació que no s’havien..., que no havien entrat en el pressupost i que les hem 
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posades. Són aquests canvis de destí, d’alguns diners, o aquests nous ingressos que 
no havíem previst i que els posem al pressupost. Moltes gràcies!

Sr. Alcalde.- Gràcies!

C-5 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- El punt C-5 són les resolucions d’alcaldia, no sé si en tindrien alguna per 
consultar?

C-6 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Doncs passaríem a informacions d’Alcaldia, en aquest cas, doncs farem 
el mateix, les informacions d’Alcaldia les donarem en el proper Ple, no tindria sentit 
que nosaltres ara diguéssim que no es poden debatre les coses i expliquessin el que 
estem fent, i per tant, passaríem a precs i preguntes. 

C-7  Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Arribaríem a precs i preguntes dels partits polítics, doncs  llavors faríem 
precs i preguntes del veïns, dient-los el mateix que he començat dient, si algú té una 
pregunta o vol fer qualsevol cosa, et prendrem nota, se’l contestarà o bé al proper Ple 
o bé per escrit, a qui hagi fet aquesta pregunta si en el proper Ple Extraordinari no 
assisteixen.

Perdó, sí, com ja anem al torn dels assistents del públic, tanquem, donem per finalitzat 
el Ple, el Sr. Secretari i el Sr. Interventor ja poden, doncs, absentar-se, són les 20:27 
quan donem per tancat el Ple. Ara sí passem...

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
20 hores i 27 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari

Albert Gil Gutiérrez   Antoni Peralta Garcerá
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