
Ajuntament de la Roca del Vallès                                                       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
www.laroca.cat

1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 30 DE 
GENER DE 2020 NÚM. 1/2020

ASSISTENTS:

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

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

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

A la Roca del Vallès, essent les 20.01 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, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 
indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 28 de 
novembre de 2019

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
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B-1 Aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2020

B-2 Aprovació del Pressupost General i Plantilla del personal any 2020

Mocions

B-3 Moció, presentada pel grup municipal del PSC, de rebuig a la supressió dels jutjats de 
violència contra la dona del grup municipal socialista de la Roca del Vallès

B-4 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per crear un pla de manteniment 
per als torrents de la Roca del Vallès

B-5 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per crear un pla de revisió, 
adequació i manteniment de parcs infantils i zones d’esbarjo, així com l’estudi per a la 
seva adaptació a nens amb diversitat funcional.

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat – Període 
2019-4T

C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/07
C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/08
C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-7 Informacions d’Alcaldia

C-8 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Sr.- Alcalde: Quan són les 20 hores i 1 minut, com sempre començarem, doncs, fent 1 
minut de silenci per les víctimes de violència, de tot tipus de violència.
Gràcies. 

Si, abans de tot, doncs, volem tenir, doncs, un record molt especial per la treballadora de 
l’Ajuntament, la Trini, que fa uns dies, malauradament, ens va deixar, una mort sobtada, i, 
doncs, que el primer plenari, doncs, que fen després d’aquesta defunció, doncs, que 
poguem fer-li, doncs, un petit homenatge anomenant-la i recordant-la.
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A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 28 de 
novembre de 2019

Sr. Alcalde.- De la mateixa manera, doncs, comencem el plenari, amb l’aprovació de 
l’esborrany de l’acta de la sessió plenaria ordinaria del 28 de novembre. No sé si algú té 
alguna cosa sobre l’acta d’aquell dia, doncs, passariem a l’aprovació, si s’escau.

Votacions: 
Aprovada per unanimitat

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

B-1 Aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2020

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

ATÈS el que s’estableix a l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,

ATÈS la documentació inclosa a l’expedient de l’aprovació del Pressupost General 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, així com de l’aprovació del 
límit de despesa no financera per a l’any 2020.

ATÈS que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a 
l’aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2020, segons el que 
disposa l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
de data 15/01/2020, que dona compliment al que disposa l’article 30 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple que aprovi 
l’acord següent: 

PRIMER.- Aprovar el límit màxim de la despesa no financera per a l’any 2020, 
coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que 
marcarà el sostre de l’assignació dels recursos dels seus pressupostos, i que 
queda fitxada en els següents resultats:
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Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia, i el B-1, és l’aprovació del límit de despesa 
no financera per l’any 2020, té la paraula la regidora d’hisenda, la Marta Pujol.

Sra. Pujol.- Gràcies Alcalde. A veure, el límit de despesa no financera, és aquella 
quantitat de diners que ens podem gastar contra ordinari, és a dir, sense demanar 
prèstecs, aquesta xifra, que en aquest cas és de 13.867.562,55 € ve determinada per la 
darrera liquidació que tenim feta, que és la de l’any 2017. Aquesta xifra, a part que es 
determina per aquesta liquidació, ve marcada per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i per 
la regla de despesa, nosaltres enguany, portem una quantitat de 12.991.000 € de despesa 
contra ordinari, i com veieu, encara podriem gastar 800.000 € més, i us preguntareu: “com 
és que si us podeu gastar 800.000 € més, no en els gastem?, doncs perquè per poder-
nos gastar aquests diners, hem de garantir uns ingressos de la mateixa quantitat, i 
evidentment, els ingresos ordinaris, que venen d’impostos, que venen de, s’ha de garantir, 
i com que no tenim aquesta garantia, doncs, posem la xifra que podem garantir mitjançant 
els ingresos, i per tant la xifra és 12.991.000 €.

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari sobre aquest punt?, Cap comentari?, doncs 
passariem a votació.

Votacions 

Aprovat per unanimitat

B-2 Aprovació del Pressupost General i Plantilla del personal any 2020

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 
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ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 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, el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2020, conté la previsió del Pressupost d’ingressos i del 
Pressupost de despeses.

ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, és la prevista a l’article 168.1 
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, que estableix el contingut dels pressupostos 
dels ens locals.

Atès que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a l’aprovació 
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, 
així com l’aprovació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2020, segons allò que disposa l’article 22.2. lletres e) i i) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
de data 15/01/2020, donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 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.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2020 amb els següents Pressupost d’ingressos i Pressupost 
de despeses:

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PROPOSTA
2020

Capítol I Impostos directes 7.575.000,00 €
Capítol II Impostos indirectes 450.000,00 €
Capítol III Taxes i altres ingressos 1.853.750,00 €
Capítol IV Transferències corrents 3.186.648,86 €
Capítol V Ingressos patrimonials 14.400,00 €
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00 €

Capítol 
VII Transferències de capital 0.00 €

Total VIII Actius financers-Bestretes al 
personal 50.000,00 €

Total IX Passius financers-Operacions de 1.467.000,00 €
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crèdit
TOTAL INGRESSOS 14.596.798,86 €

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL DENOMINACIÓ PROPOSTA
2020

Capítol I Despeses de personal 4.809.165,38 €

Capítol II Despeses en béns corrents i 
serveis 5.535.609,42 €

Capítol III Despeses financeres 65.566,30 €
Capítol IV Transferències corrents 1.339.213,36 €

Capítol V Fons de contingència i altres 
imprevistos 47.950,61 €

Capítol VI Inversions reals 1.555.293,79 €
Capítol 

VII Transferències de capital 0,00 €

Total VIII Actius financers-Bestretes al 
personal 50.000,00 €

Total IX Passius financers-Operacions de 
crèdit 1.194.000,00 €

TOTAL DESPESES 14.596.798,86 €

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020 que formen part d’aquest 
expedient.

TERCER.- Aprovar inicialment la Plantilla del personal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2020, comprensiva de tots els llocs de treball reservats als 
funcionaris, al personal laboral i al personal eventual.
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QUART.- Exposar al públic el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2020, les Bases d’execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020 i la Plantilla del personal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, pel termini de quinze (15) 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
tauler electrònic de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions pels 
interessats, entenent-se el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2020, les Bases d’execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020 i la Plantilla del personal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020 definitivament aprovats en el 
supòsit de no produir-se reclamacions.

CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i 
Administracions Públiques.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El punt segond, el B-2, és l’aprovació, si s’escau, del Pressupost General i la 
Plantilla del personal pel any 2020. Marta?

Sra. Pujol.- Gràcies Alcalde.

Sr. Alcalde.- Gràcies!

Sra. Pujol.- A veure, l’aprovació del Pressupost Municipal no és només l’aprovació dels 
números en sí, sinó que també aprovem les bases d’execució i la Planti, i la Plantilla de 
personal. 

A veure, si us assembla, us explico primer les bases d’execució i la Plantilla, que és molt 
més curt, i després passariem a explicar, a fer l’explicació del Pressupost propiament dit. 
Les bases d’execució són les normes internes que regeixen l’execució d’aquest 
Pressupost, i de fet, només hi ha hagut dues modificacions aquest any 2020 pel que fa a 
les bases d’execució. La primera és que s’ha creat dues orgàniques noves, l’orgànica de 
participació ciutadana, i l’orgànica de comunicació, i després que s’han ajustat 
subvencions nominatives a noves entitats i a d’altres entitats que ja no hi són se’ls han 
tret, bàsicament, les bases d’execució presenten aquestes dues modificacions.

I pel que fa a la Plantilla de personal, no hi ha canvi respecte a l’any 2019 en quant a la 
plantilla es refereix, però sí que hem ajustat les places que estan ocupades i les que estan 
vacants. Hi ha dues places que estan vacants, una és la de la Nati Coiduras, que s’ha 
jubilat, i malauradament, l’altra plaça vacant és la de la nostra Nati, que ens va deixar 
recentment, pel que fa, ay!, la Trini, perdó, la Nati no, la Trini. Bueno, una mica és això, 
pel que fa a la plantilla i si us assembla, passem a parlar del pressupost pròpiament dit.
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Abans de començar amb els números, m’agradaria fer una mica de preàmbul pel que fa a 
aquest pressupost, és el primer pressupost que aprovem aquest equip de govern, i és el 
primer pressupost que defenso com a regidora de serveis econòmics, no és un 
pressupost que hagi estat fàcil d’elaborar, primer de tot perquè hem tingut poc temps, 
segon perquè el Departament de serveis econòmics és un departament que està amb 
molta manca de personal, i bé, és difícil que l’interventor, que fins fa un mes, ha està ell 
únic, amb juntament amb la Silvia, una auxiliar administrativa, els treballadors d’aquesta 
àrea, doncs treballar com es mereixia aquest nou pressupost. Jo vull donar-li les gràcies 
al Toni, el interventor, per la paciència que ha tingut amb mi, perquè jo soc nova regidora 
de Serveis Econòmics, per tant, he hagut d’aprendre molt, he fet un màster accelerat, i 
llavors, i també vull donar moltes gràcies als caps d’àrea, als tècnics, als companys 
regidors de les altres, de totes les regidories que ens han ajudat a portar amb les seves 
dades, i les seves novetats per poder fer un pressupost que creiem que és ajustat a les 
necessitats del municipi, possiblement ens agradaria tenir, disposar de més recursos, 
però aquests són els que tenim, i hem intentat que siguin ajustats, i a més a més creiem 
que podrem donar resposta a les necessitats de prestació de serveis que té la ciutadania. 
És un pressupost.

Bueno, a més a més d’això, aprofito també, ara, per donar les gràcies als companys del 
PSC, al Toni i al Paco, espacialment, a l’Emi no, perquè no hem parlat d’aquest tema. Ay!, 
no, al Toni el tinc allà, és que al Toni el tinc posat aquí, pobre! Al Carles i al Paco, perquè 
donat que no hem pogut liquidar l’any 2018, que encara tenim la liquidació de l’any 2019, 
l’última quinzena de desembre, la Diputació de Barcelona que és qui ens proporciona una 
plataforma per treballar el Pressupost, que és diu SICALWIN, ens van dir que en el 
conveni que tenim signat amb ells, per donar-nos aquest servei, no ens podien incorporar 
els pressupost 2020 per anar treballant. Quan ens van donar aquesta noticia, doncs, ens 
vam preocupar molt, perquè sense aquesta eina era molt difícil de treballar el pressupost, 
i, bé, veiem qui era el Diputat d’Economia de la Diputació, vam veure que era un diputat 
del Partit Socialista, jo, bé, no vaig dubtar en trucar al Carles de seguida, que si ens podia 
donar un cop de mà, perquè era de vital importància tenir el SICALWIN activat per poder 
treballar, i tant el Paco com el Carles, doncs, van moure fitxa, i la veritat és que el primer, 
després de cap d’any, en pocs dies, van tenir el SICALWIN activat, i afortunadament, hem 
pogut treballar amb tota la facilitat que ho hem pogut fer fins ara. Moltes gràcies 
companys, perquè de fet del que es tracta és de remar tots en la mateixa direcció, i que al 
final, vosaltres, els ciutadans, tingueu el millor pressupost i els millors serveis que us 
puguem oferir.

Dit això, el pressupost d’enguany és un pressupost de 14.500.000 €, dels quals 
1.500.000, se sent?, dels quals, 1.500.000 estaran centrats a les inversions i a la millora 
de l’espai públic. Pensem que són uns comptes realistes i ajustats, i estan destinats, 
sobretot, a garantir les prestacions de servei a tots els ciutadans. Aquests pressupost, 
com ja hem dit abans, contemplen 1.500.000 € per inversions, després parlarem una mica 
més detalladament, però amb projectes com ara la rehabilitació de les cases dels mestres 
de la Torreta, la millora de la via pública, la instal·lació de sistemes de videovigilància a 
diferents parts del municipi, i altres projectes que després us explicaré.
Passarem ara a fer un resum d’ingressos, els ingressos dels que disposa l’Ajuntament 
venen donats per diferents partides, primer tenim els impost indirectes, que són aquells 
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que venen donats per l’IBI, pel Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per la plusvàlua, 
per aquest tipus d’impostos directes que es cobren en els ciutadans directament. Després 
tenim els impostos indirectes, que en aquest cas és l’ICIO, que és l’impost de construcció i 
obres. Tenim les taxes, preus públics i altres ingressos, que els més importants, o sigui, el 
gruix més important d’aquests ingressos que són 1.853.000 €  ve de la taxa 
d’escombraries i guals. Llavors tenim les transferències corrents que són 3.100.000 € 
aproximadament, que són les transferències de l’Estat Espanyol, de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona. Després tenim els ingressos patrimonials, que 
són 14.000 €, que en aquest cas, és el lloguer de la farmaciola de de Santa Agnès. Els 
actius financer i bestretes de personal, veureu que després a les despeses hi ha la 
mateixa partida, que són 50.000 €, que són aquells diners que fem servir quan hi ha algun 
treballador de la casa que ens demana alguna bestreta de nòmines, un avançament de 
nòmina, i després ells ens ho han de tornar, per tant, és tant despesa com ingrés. I llavors 
hi han els passius financers, que són les operacions de crèdit, que són els préstecs que 
demanem, que en aquest any 2020, puja per un import de 1.467.000 €. 

Pel que fa, bé aquí teniu una mica de presumptes ingressos, amb un, en aquest 
formatget, que bé, veieu que la major part del ingressos ve dels impostos indirectes i 
després de les transferències que ens fan altres administracions.

Pel que fa a les despeses, un de la, un dels capítols més importants de despeses de, que 
tenim en aquest ajuntament, són les despeses de personal, que això inclouria els sous 
dels treballadors públics, els sous dels polítics, els plans d’ocupació, però els diners que 
destinem a plans d’ocupació propis, el increment de les retribucions dels treballadors 
públics, que ve donat pel govern espanyol, es va aprovar a principis de gener, que és de 
un 2% ara, i un 1% més a partir del mes de juny, i després totes les places, també dir-vos 
que totes les places de la plantilla estan dotades econòmicament, excepte les places de 
serveis socials, que fa un parell d’anys que tenim un conveni amb el Consell Comarcal, 
que ens dona aquest servei.

Després tenim una altra part important de la despesa, que són les despeses de bens 
corrents i serveis, que en aquesta, en aquest capítol tindríem el que són els contractes de 
serveis, per exemple, recollida d’escombraries i neteja viaria, i enguany ha pujat 
substancialment perquè s’hi ha incorporat el contracte de gestió de les escoles bressol, 
tan la de la Torreta, com la de la Roca.

Després tenim les despeses financeres, que són, puja a 65.000 € aproximadament, que 
aquest ha baixat un 50% respecte a l’any anterior, perquè tenim, això són els interessos 
bancaris que paguem, com que no tenim tant endeutament, també paguem menys 
interessos bancaris. 

Després tenim les transferències corrents com a despeses, que són aquells diner que 
l’Ajuntament transfereix mitjançant els ajuts, les beques i les subvencions. En aquest cas 
tenim 1.339.000 €, i ha baixat un percentatge petit, un 6,29%, perquè, amb el tema de 
l’escola bressol, que abans era un conveni i ara és un contracte, doncs hi han hagut 
ajustaments, i han passat d’un capítol a  l’altre.
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Pel que fa als plans de, al fons de contingències i altres imprevistos, tenim 47.950, i en 
aquest capítol sí que hem de dir que ha baixat substancialment, abans teníem 200.000 €, 
però d’alguna manera és una mica enganyós perquè 100.000 d’aquests diners, que 
teníem l’any passat com a contingència, eren contingències per temes de personal, i 
enguany, el que hem fet, és posar-ho directament en el capítol de personal, sense que 
siguin contingències, hem posat 120.000 € més, per tant hem baixat, realment, uns 
100.000 €. Per què hem baixat aquests 100.000 €?, podeu pensar que els fons de 
contingència, i que realment serveixen per això, per contingències, per coses imprevistes 
que ens poden venir al llarg de l’any, i que sempre tenim un raconet per anar a buscar i 
cobrir aquesta despesa imprevista, doncs perquè realment el nou contracte de gestió de 
les escoles bressol, ha fet un augment brutal, després si voleu us ho explico 
detalladament, i hem hagut de, doncs bé, de reduir algunes partides, i una d’aquestes és 
el fons de contingència.

Llavors tenim el, una de les despeses més importants, també, són les inversions reals, 
que són 1.555.293 €, aquestes inversions es financen de dues maneres, contra ordinari, 
que són 88.000 €, que són pocs diners, i contra préstecs que són 1.450.000 € 
aproximadament. 

Llavors tenim els actius financers, que és el que us he dit abans com a ingressos, que 
aquí surten com a despeses, i els passius financers que són 1.194.000 €, que són els 
diners que ens gastem per amortitzar els préstecs que ja tenim contractats.

Total, tenim unes despeses de 14.596.798 €, la mateixa quantitat que els ingressos.

Aquí hem fet també una mica, una imatge més visual del que serien les despeses, veieu 
que les despeses de personal i les despeses dels contractes de servei, són els 2 grans 
blocs de despeses d’aquest ajuntament, i després els altres, doncs estan, bé...

En què ens gastem els diners? Ara us he fet una, perquè us..., perquè us sigui una mica 
més gràfic, us he fet una ..., orgànica per orgànica, quina són per, o sigui, quines són, 
òrgans de govern, urbanisme, per cada part, per cada orgànica una mica com ens gastem 
els diners i quina és la diferència respecte al pressupost de l’any 2019. 

Gastarem 12.991.000 € en ordinari, i 1.500.000 € contra préstecs en inversions. 
Llavors, anem, despeses per orgàniques: la primera orgànica és òrgans de govern, que 
en aquí hi han, els òrgans de govern són sobretot els polítics i les despeses que venen 
pròpiament d’això, té una disminució del 7,05%, i una mica pot portar a una imatge 
equivocada, i no voldria que penséssiu que hem fet expressament, el, sí que és cert, que 
amb el nou equip de govern, hi han hagut un increment en els, en la despesa de sous  
dels polítics, dit així, però aquesta baixada bé donada a que al crear-se la nova partida de 
comunicació una part que l’any passat estava imputada als òrgans de govern, aquest any 
s’ha imputat a la orgànica nova, que és de comunicació, que és una quantitat de 132.000 
€. Ho dic perquè no està fet amb mala intenció, sinó que al canviar, al fer l’orgànica nova, 
ens ha sortit aquesta xifra de -7,05%. 
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Pel que fa a l’orgànica 1, són serveis generals, que són, hi ha 1.784.485 €, ha pujat un 
5,44%. Aquesta diferència ve en part, perquè han hagut, hi ha més personal en aquesta 
orgànica treballant, per tant, hi ha més despesa de personal. Penseu que a l’orgànica de 
serveis generals hi han recursos humans, secretaria, l’oficina d’atenció al ciutadà, els 
serveis informàtics, els serveis jurídics, arxiu, transparència, i aquí hi han hagut diferents 
incorporacions de personal que han fet que aquesta partida es vegi incrementada aquest 
5,44%.

Pel que fa a Urbanisme, que tenim 572.000 €, hi un increment d’un 14,93%, aquesta 
pujada és deguda sobretot a que hi ha, hi ha, farem, signarem un conveni amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya perquè puguem tenir estudiants de màster o inclús 
graduats que ens puguin ajudar a elaborar treballs tècnics a l’àrea d’urbanisme. 

D’altra banda, ja, si som una mica curosos, i ens fixem a les partides de manera detallada, 
veurem que hi ha una disminució d’aproximadament, d’uns 50.000 €, si em permeteu 
buscar la xuleta, això és l’orgànica 2, sí, de 12.000 €, hi ha una disminució de 12.000 € al 
manteniment d’edifici, i manteniment normatiu que han passat a una altra partida de 
inversions, que després ja detallarem.

A la partida de, de Seguretat ciutadana i Via Pública tenim un import de 1.280.413€ hi ha 
un increment d’un 18,87 %, aquest increment sobretot ve donat per un conveni amb La 
Roca Village, per el manteniment de la via pública de la zona de Can Massaguer que té 
un import de 60.000 €.

Pel que fa a l’orgànica d’hisenda, aquesta hem baixat 15.000 €, un 15 %, però això és 
molt fàcil perquè, primer que paguem menys interessos, i paguem, retornem menys 
préstec, o sigui, paguem aproximadament uns 70.000 € menys d’interessos de préstec, i a 
més i a més, retornem 60.000 € menys perquè tenim menys endeutament. Aquí també es 
veu reflectida aquesta baixada la disminució del fons de contingència, que són aquells 
diners, que ja us he dit abans, que estan destinats a imprevistos.

Pel que fa a cultura, hem augmentat un 9.66 %, tenim ara 801.460,73 €, hem augmentat 
les activitats populars, les infraestructures, i les subvencions a entitats culturals.

Pel que fa a l’orgànica de serveis urbans i mobilitat, tenim 2.391.277 €, un 2,65 més que 
l’any passat, tot i que, bé, sobretot perquè hem augmentat un 20%, un 20.000 € el 
contracte de neteja viaria, aquest és un contracte que tenim caducat, i que es preveu que 
segurament el darrer trimestre d’aquest any podrem haver-lo licitat, llavors, 20.000 € són 
molt pocs diners per un nou contracte, lo que passa és que només preveu l’últim trimestre 
de l’any.

Amb Sanitat i Benestar Social hem pujat un 1,54%, aquí hi han diferents moviment, 
algunes subvencions han disminuït, com la del PIC, però això és perquè es gestionarà de 
manera diferent, ara es feia mitjançant una subvenció i ara es farà mitjançant un 
contracte, per tant, ha passat a un altra capítol aquesta despesa. Llavors, també ha baixat 
la tarificació social, que ja era molt més, o sigui, en el pressupost anterior, o inclús en el 
de 2018, o sigui el pressupost de 2018, ja no es va esgotar aquesta partida, em sembla 
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que hi havien 60.000 € i només es van gastar 20.000 €, però es va decidir políticament 
mantenir aquests diners, i enguany el que hem decidit és ajustar la partida a les 
necessitats reals, a la demanda real que hi havia de tarificació social, i els altres diners 
s’han posat, per exemple, en temes d’habitatge, i en temes d’ajuts de lloguer, llavors, 
també hem pujat el programa de drogues amb 15.000 € més, hem augmentat les activitat 
de sanitat, i el conveni amb el Consell Comarcal per tema de serveis social, també ho 
hem augmentat en 22.000 €. 

Amb ensenyament hem pujat un 37,99%, tenim 787.000 €, aquesta pujada tan gran, està 
sobretot, és deguda sobretot, al nou contracte de l’Escola Bressol, que ha suposat un 
increment, aproximadament, d’uns 300.000 € de la quantitat que posava l’Ajuntament.

Pel que fa a Esports, hem pujat un 13.47%, tenim ara 183.528 €. 

Joventut i Infància s’han abaixat algues partides, ha baixat un 11,59 %, però això són  
propostes tècniques que ens han passat des d’aquesta regidoria. 

Medi ambient tenim un 3,38%, hem pujat, hem dotat de 36.000 € més la partida del 
contracte de recollida d’escombraries, perquè igual que el de neteja viària, que ara veiem 
que a finals d’any, podrem tenir licitat el nou contracte, i hem fet el mateix, proveir aquests 
diners per aquests últims 3 mesos.

I després també tenim un, 20.000 € més pel tema del Conveni amb el Consell Comarcal 
per un arquitecte i un tècnic, d’un enginyer.

Hem abaixat les franges en una quantitat que hem deixat 15.000 € com sempre, perquè 
les franges forestals, fa un parell d’anys que no s’executen, llavors eren, calia reajustar 
quantitats, i hem ajustat aquesta.

Pel que fa a promoció econòmica, comerç i ocupació hem pujat, pràcticament queda igual, 
un 0,90%, 250.000 €.

Solidaritat, cooperació i igualtat, hem apujat a un 37,67%, us explico perquè. Doncs 
perquè hem pujat en 16.000 € la dinamització, 10.000 € amb igualtat de gènere, i també 
hem pujat la quantitat en campanyes de sensibilització.

Turisme i Medi Natural hem abaixat 23.500 €, aquí és perquè alguna partida d’aquí ha 
passat a fer, a se algun conveni amb el Consell Comarcal i s’han ajustat, no és que 
baixem els serveis sinó que canviem la manera de finançar-los.

Amb el Centre Esportiu Municipal hem apujat un 10 %, perquè hem apujat la partida de 
reparacions i conservació del CEM, amb 37.500 €, hem de fet una fusió entre diverses 
partides.

I llavor tenim dues noves partides, que són, les noves orgàniques, que són l’orgànica de 
comunicació, dotada de 132.000 €, i l’orgànica de participació ciutadana, dotada de 
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15.000 €. Aquestes dues no podem fer una comparativa amb l’any passat perquè eren 
orgàniques que no existien, i les hem creat noves.

Això pel que fa al pressupost ordinari, i ara passarem a explicar-vos les inversions. Aquest 
any les inversions, com ja hem dit abans, són d’1.600.000 € aproximadament.

Pel que fa a Serveis Generals, pugem 30, hi ha una partida de 30.000 € per la despeses 
derivada de mesures de correcció, seguretat i salut, això és un tema del Comitè.

La cobertura del pavelló vell, que la hem dotada de 60.000 €. Això és dotació nova del 
pressupost d’aquest any, contra préstecs. Després tenim, a Can Torrents, la remodelació 
de Can Torrents, que hi ha 140.000 €. Inversions en condicionament, millora i renovació 
dels bens municipals, a 150.000 €, l’eix cívic de la Torreta, 90.000 €, actuacions a l’espai 
urbà, 260.000 €, reposició de mobiliari urbà, 200.000 €, parcs infantils, 50.000 €, 
perdona?, ah!, 100.000 €; es que amb la perspectiva he vist 200.000 €, perdoneu,  parcs 
infantils, 50.000 €, reposició d’equips d’informàtica, 30.000 €, reposició de mobiliari dels 
edificis municipals, 30.000 €, amb Seguretat Ciutadana i Via Pública, altres inversions en 
material de la policia 22.000 € vídeo vigilància i càmeres de control de matrícules, 230.000 
€, reposició del sector de Can Massaguer, 60.000 €, que és aquests diners que, us he 
comentat abans que, amb, mitjançant un conveni amb La Roca Village; ells ens paguen 
aquests 60.000 €, i nosaltres fem la reposició de tot els que és la senyalització horitzontal, 
els passos de zebra, etc.,  Sanitat i Benestar social, la adquisició de desfibril·ladors pels 
edificis municipals, 15.000€, la rehabilitació de les cases dels mestres de la Torreta, 
260.000 €; amb esports: Jocs esportius, 20.000 €,  i Medi Ambient, quotes d’arrendament 
del finançament d’inversió enllumenat, 13.293 €. Després tenim, inversions en el Centre 
Esportiu Municipal de 15.000 €. Ui!, no, no, ja està. 

A veure, aquestes xifres de les inversions, són xifres, aquí estan les xifres posades sense 
incorporar romanents de tresoreria d’altres anys, això vol dir, que hi ha, (després, si voleu 
el detall us lo podré posar, perquè ho he portat), hi ha inversions, doncs que nosaltres, la 
inversió nova d’aquest any és de, per exemple, la vídeo vigilància i càmeres de control de 
matrícules és d’aquest import, perquè no tenim romanents d’altres anys, però el de l’Eix 
Cívic de la Torreta, que seria una altra inversió important, aquí posa 90.000 €, si no 
m’equivoco, tenim 200.000 € de romanents de tresoreria d’altres anys, que són aquells 
diners que ja estaven contemplats per aquesta inversió, però que la inversió no es va 
executar, i per dir-lo d’alguna manera, ho guardes en aquell calaix que posa Eix Cívic, i 
que quan realment executes el projecte, vas al calaix i treus, els diners que tens guardats 
i, a més i a més, els que poses aquest any, i així amb gairebé totes les partides tenen 
roma, ai!, totes les inversions, tenen romanents de tresoreria provinents d’altres anys.

Bé, aquesta és l’explicació, així, àgil del pressupost, tan dels ingressos com de les 
despeses i de les inversions. Bé, pel que fa a lo que és pressupost i números, jo no tinc 
més a dir, en aquest moment.

Sr. Alcalde.- Gràcies, ah... És el torn, si? ...
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Sr. Martín.- Hola, buenas noches, ah, eh, buena presentación, Marta. A ver, a mí me 
hubiera gustado ver esto el día de la comisión informativa, esta explicación, la explicación 
de la comisión informativa fue muy sucinta, eh, a ver, yo no voy a entrar al detalle ni de 
partidas, ni de capítulo, ni de orgánicas, ni nada parecido, para no hacer más pesado, 
más pesado, a ver, nosotros, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, decimos que hay 
que enlazar el tema de las ordenanzas fiscales con el tema de presupuestos, la retahíla 
de cada año, que ya lo sabemos todos, ya me parece bien, pero yo creo que este año es 
el año que más se nota, que más se ve, es decir, a parte de los impuestos, las 
transferencias generales del estado, y la parte proporcional que nos toca de los impuestos 
y demás, donde nosotros podemos meter un poco la mano es en los ingresos que vienen 
de los impuestos municipales, de “taxes” municipales i demás, este presupuesto, lo que 
manifiesta una vez lo lees en detalle, lo llevas al Excel, lo comparas realmente, lo que 
realmente se ve es que los ingresos están muy ajustados, mucho, que no se puede sacar 
más dinero, y que los gastos se han tenido que ajustar a esos ingresos, eh, la regidora de 
Hacienda nos ha dicho que hay algunas partidas que bajan, por ejemplo, ha dicho los 
fondos de contingencias, …, pero es que luego, a lo largo del año, cuando nos 
encontramos con imprevistos, el equipo de gobierno vendrá a plenario y nos traerá 
transferencias de partida, y mi pregunta es, después de mirar el presupuesto, esta vez me 
lo he mirado con mucho ojo,  eh, yo no sé de dónde sacareis la pasta para hacer 
transferencias, para hacer cambios de partida, está muy, muy ajustada, y algunas 
partidas, yo diría, yo diría, que están demasiado ajustadas a la baja, y que podéis tener un 
cierto problema a partir de mitad del año hacia adelante, espero equivocarme, espero que 
luego, dentro de un año, desde Serveis Econòmics me digáis: “Ves Dani, no sabes leer un 
Excel, no es verdad, eres un alarmista”, ojala me equivoque!, y reconoceré que me he 
equivocado sin ningún problema.

Por tanto, el gran, el primer gran problema que nosotros vemos, es ese, presupuesto de 
ingresos muy ajustado y unos gastos que se nos pueden disparar con mucha, mucha 
facilidad. 

El tema de inversiones: El tema de inversiones yo creo que es la, excepto, me parece, ara 
de memoria, ¡eh!, Marta, ya sabes que yo desde aquí no, desde, hablando de memoria, el 
tema nuevo, nuevo, nuevo, es el de video vigilancia, me parece, ¿eh? y me parece 
también una verdadera “burrada” 230.000 €, o sea, me decís que vais a hacer de una 
tirada 230.000 €, no sé, no sería…, yo no digo que no se tenga que hacer, ¿eh? 
¡Cuidado! Lo que estoy diciendo es que igual, igual se podía haber hecho en fase, las 
inversiones en fases, no sé, vamos a meter 230.000 €, sin haber probado, sin haber 
hecho nada, simplemente me parece eso, me parece una verdadera burrada. Y el resto 
de inversiones, ¡hombre!, pues a ver si de una vez las tiramos adelante, porque hay 
algunas aquí que vienen históricamente desde 2013 o 2014, o antes, tienen el cajón, que 
decía Marta, ahí, del remanente de Tesorería que es bastante importante, es bastante 
importante en algunos casos.
Es, para nosotros, es muy poco creíble este presupuesto, es muy poco creíble. 
Lo sentiremos, pero vamos a votar que no este presupuesto, y me parece que es el 
primer, la primera vez en 4 años, de 2014 o 2015 que vamos a votar que no a un 
presupuesto. Lo siento. 

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 e1fbeaeddb0a445fa7ecd20c660a6f2a001 Data document: 12/02/2020

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 27/03/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/03/2020 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 
www.laroca.cat

16

Sr. Alcalde.- Gràcies!, senyora Raymí.

Sra. Raymí.- Bé, eh, gràcies!, Marta, per la presentació. Eh, coincideixo amb el Dani, 
pues aquesta presentació hauria d’estat bé, potser, també, a la Comissió Informativa, no?, 
de, d’aquest detall. Ha estat molt bé, molt ben explicat, o sigui que, t’ho agraïm. 

Comparteixo amb el Dani, lo de la tramitació de les inversions, sí que hi han partides, puc 
posat l’exemple de l’eix cívic de la Torreta, que porta molts anys, rere anys, “ojalà” que 
aquest any sí que s’executi, no?, i està molt bé que l’haguessin ..., això em sembla 
perfecte. Si que des de Ciutadans ens hagués agradat un “involucrament”, sé que ho 
comentaves al principi, potser per temps o x, no hem pogut estar involucrats, però sí que 
ens agradaria, potser, que en els pressupostos del pròxim any, sí que se’ns involucrés 
una mica més, i el nostre punt de vista, o la nostra visió de poble, pogués estar reflectida, 
d’alguna manera, en els pressupostos. Per tant, nosaltres, en no veure el nostre projecte 
de poble reflectit en aquests pressupostos, votarem que no. Moltes gràcies!

Sr. Alcalde.- Gràcies! Senyor Fernández, PSC? Gràcies.

Sr. Fernández.- Hola, bona tarda! A veure, eh!, jo crec que hi ha una presentació 
correcte, detallada, i això està correcte, ben bé, traurem la valoració. Jo crec que ja se li 
ha acabat el fet de dir: “És la primera vegada que faig una cosa...”, perquè ara ja 
començarà a fer, la següent ja començarà així, per tant, jo crec que quan un s’afronta amb 
pressupost s’ha d’afrontar amb valentia i així, jo crec que hi ha certa valentia aquí, a la 
hora d’aquest pressupost, però és un pressupost que pateix de d’algunes coses, el que sí 
que m’agradaria esmentar, algunes de les coses de les que pateix de el pressupost 
perquè, a veure, el que hem d’intentar, és que les coses que plantegem es puguin fer, per 
assegurar això necessitem un pressupost equilibrat, equilibrat, sobretot basat en realitats i 
no en voluntats, i aquí hi ha una part de voluntats i de bones voluntats, però que les bones 
voluntats però que les bones voluntats es poden anar per una altra banda, i per assegurar 
això, un ha de tenir certs marges de maniobra, això és lo que quan tens una certa 
experiència treballant amb pressupostos, doncs et dones compte, que és important en un 
pressupost reservar marges de maniobra, i aquest pressupost no té marges de maniobra. 
En tot cas, vaig a esmentar, quins són els marges de maniobra que s’han, que no hi són: 
Primer es porta l’ICIO al límit. En els darrers anys, ja hi havia una previsió, la realitat ja 
ens deia que podem arribar als 450.000 €, però vam ser prudents perquè sabem que 
l’ICIO és voluble, i tenir un marge de maniobra entre la realitat del darrer any i allò que 
pressupostes en l’any, en l’exercici que comença, doncs et dona una tranquil·litat de que 
si arribes, doncs, tindràs capacitat per fer alguna cosa més, però si no arribes no quedes 
malament, com ens va passar en el moment de la crisi, per tant, aquí tornem a aplicar 
l’error que es va fer en aquells moments, i aquest és un tema que en els darrers anys, van 
ser, tothom, tots el regidors d’hisenda van ser molt prudents, i aquí es peca d’imprudència.

Segona cosa: home!, tenir capacitat allà on es guarda, tenir un raconet de diners per 
poder moure, que són les contingències, hi ha 100.000 € menys. Per tant, ja tenim 
150.000 que hem portat al límit, més 100.000 de contingències que hem disminuït, ja hi ha 
250.000 € de risc, de risc, però podem sumar algunes qüestions més, per exemple el fet 
de que en alguns casos, doncs, hi ha algunes partides que hi ha un coneixement per part 
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de l’ajuntament que són superiors, perquè aquestes despeses són superiors a les que 
està reflectides com per exemple l’aportació al Consorci de Residus, que es va aprovar en 
un plenari de finals d’any, que va assistir un regidor de l’ajuntament, del que hi ha un 
increment del voltant d’entre 35.000 i 40.000 €. Si sumem aquests diners, doncs, ja és 
una mica més, ja és una mica més. Després, ahir es va aprovar, aquest no el coneixien 
vostès,  ahir es va aprovar en el Consell Comarcal el pressupost, i també hi ha uns 
increments en alguns dels convenis amb els ajuntaments, però aquest no era conegut, 
però, passen coses d’aquestes i per això és important tenir, a contingències, un marge 
que et permeti, i tenir, també altres llocs on es pugues comptar. Un altre aspecte, que 
sempre, que els ajuntaments fins havia anat, més o menys bé, que no és una cosa 
positiva sinó que és un defecte, però que donava un marge econòmic, era el fet que hi 
havia algunes places no cobertes, encara hi ha unes places no cobertes, però s’han 
cobert, jo crec que encertadament, algunes places d’un nivell tècnic que són uns salaris 
determinats, de TAGs, TAEs, que és una cosa positiva, però això, a nivell econòmic, et fa 
que el marge que tens al capítol 1 sigui una mica més, una mica més ajustat. Per tant, 
això implica que és més important encara, en altres aspectes, guardar-te, un cert, diguem-
ne, un cert coixí per poder moure’t, i després hi ha una data també coneguda, que és que 
a meitats del 2021 disminuirem 250, o sigui, en 1 any, al 2021, potser serà la mitat, però 
disminuirem els ingressos en 250.000 €, que és el límit d’autopistes. O sea, l’any passat el 
pressupost, l’any passar, hi havia el marge de 150.000 € de l’ICIO, perquè ja, l’any passat 
sabíem que podíem arribar a 450.000, i vam presentar 300.000 €. Teníem 100.000 € més 
de contingències i teníem unes inversions finançades de recursos ordinaris de 250.000, 
que aquests eren els diners que començàvem a estalviar perquè quan passes lo de 
autopistes no ens trobéssim havent d’aplicar-ho a partides de despesa ordinari. Tot això 
ha desaparegut, clar, això fa que aquest pressupost sigui molt difícil, serà molt difícil de 
poder executar, i ens podem trobar a mitats d’exercici a que vostès hagin de començar a 
reduir despesa i a no poder desenvolupar totes les línies que plantegem aquí..., per tant, 
jo crec que aquest és el primer, la primera anàlisi des d’un punt de vista global a l’hora 
d’analitzar un pressupost. Després, repassant una mica a les diferents orgàniques, agrair 
que avui han detectat un problema, i ens l’han comunicat, però el fet no tenia efectes a 
nivell, diguem-ne, global de capítol ni de despesa, ..., i en tot cas, home!, està bé que 
quan es detecta un petit error, doncs, ho comuniquis, ..., doncs agrair-li també la trucada i 
el, la informació que ens han facilitat, l’únic que aquest tema, bé, jo entenc que quan en 
un àrea ... “apretada”, doncs, a vegades passen coses d’aquest tipus, però aquest tem, és 
un tema menor, per tant, aquí cap problema, i en tot cas donar tot el suport als tècnics que 
fan la feina en aquest ajuntament, però si després comencem a mirar alguns dels, algunes 
de les partides, home!, en algunes, jo crec que s’ha sigut excessiva, a partir d’aquest 
anàlisi que faig, de que estem parlant, de que en el passat pressupost, doncs, teníem 
unes capacitats de marge, m?, entre el que destinàvem a una cosa i a l’altra, doncs a prop 
de 350.000 i 400.000 €, que en aquests moments no hi són, i es plantegen uns 
increments en alguns, en algunes de les partides, doncs bé, jo crec que en certa manera, 
agosarats, a més, havent-ne una de les qüestions que es va aprovar per unanimitat, no 
perdó, no per unanimitat, que no va a votar a favor, que era tema del canvi de model 
d’escola bressol, m?, que això sí que suposava més recursos per part de l’ajuntament, el 
en, recursos, en aquest servei, per assegurar el bon funcionament del servei, que no 
tinguessin els problemes que hi ha. A veure, en el tema de la reducció que s’ha produït en 
tarificació social, nosaltres sempre vam, quan es va posar aquesta partida, i va ser a 
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proposta d’Iniciativa, ja fa ja molts anys, després es va incrementar una mica més en els 
anys de crisi, però a mi una cosa, quan he estat a l’ajuntament, la responsabilitat sempre 
és una cosa que m’ha sabut molt greu, és que potser no estem fem ajuntament, i ara tiro 
en el moment que jo estava també, i em sento també responsable, no fem el suficient 
perquè això arribi a tota la gent, i que acaben sonant alarmes, però clar, aquest any ha 
passat una qüestió, que és que s’ha fet una mica tard, i el pagament es fa a 2020, per tant 
s’imputa al pressupost de 2020, si al pressupost de 2020 hem d’imputar la tarificació de 
2019, més la pròpia de 2020, que espero que aquest any surti més aviat, i, doncs, sí, si, 
però aquest any, ja no podrem, amb la reducció que ha fet, ja aquesta partida queda 
cuixa, per tant, aquest si que és un error no imputable als tècnics, aquest és un error més 
polític, més polític, i després, bé, jo crec que m, cal, és a dir, és un nou govern i ha volgut, 
allò, ser expansiu, perquè tots els regidors puguin tenir capacitat, però que això no posi en 
perill l’estabilitat.

Hola?, hola?, ara sí?, gravava? Val, doncs, que no estava, que és el tema del casal d’avis, 
perquè es van pressupostar durant 2 anys uns 150.000 € però que això no hi sigui, doncs, 
la veritat és que ens sap greu. Creiem que el tema de vídeo vigilància és un tema que se 
està posant, en aquests moments, molt en voga, però ja, quan estàvem al govern, el propi 
alcalde, quan era, a part, també era regidor responsable de la policia, ja comentàvem que 
aquest tema, és un tema que s’havia estat mirant, i així, no s’havia pres una decisió,  però 
que, que té unes capacitats determinades, que no serveix per tot, serveix per detectar 
matrícules de vehicles, matrícules que estiguin ja per part dels mossos, home!, potser 
valdria la pena començar amb una prova pilot, veure que passa, abans de fer una 
implantació; entenc que amb 230.000 € es preveu una implantació a tot el municipi, 
perquè si no, si estem parlant que això es una prova pilot, sincerament, jo no jugaria a 
gastar-nos el que suposa, si això és una prova pilot, entenc que això és la implantació 
global en tot el municipi, i per tant, jo penso que valdria la pena fer una prova pilot, per 
veure que passa, perquè sabem, realment, perquè ens ho van dir, en altres llocs, que 
s’havia fet, doncs que això té unes limitacions legals, que serveix pel que serveix, té, això 
pot ser útil, però serveix per això, no és un tema de vigilància de carrers, sinó només per 
..., per tant, home, potser, eh, començar amb una prova a veure que succeeix, i si 
realment és útil, doncs implantar-lo, tot i que en altres llocs s’està fent en molts llocs, però 
tenir en compte aquestes qüestions, d’altres inversions pues que sí que ens en semblen 
correctes, perquè són algunes, doncs, de projectes començats, i per tant, tan el tema de 
les vivendes de mestres de la Torreta, com el tema de can sol-Can Torrents, per la 
adequació, al final s’han de adequar els serveis perquè des de les instal·lacions 
municipals es pugui complir amb el servei, però hi ha un elements suficients perquè el 
nostre vot no pugui ser favorable, sobretot pel que fa a l’anàlisi de la credibilitat i la 
coherència d’aquest pressupost, que està portat en el seu límit, i jo crec que l’error més 
gran que estan cometent és portar l’ICIO al límit, perquè és tornar a caure en un error que 
vam cometre, i que vostès els seus grups municipals, en el seu moment, van utilitzar molt, 
i ara vostès tornen a caure en aquest parany i jo crec que parany no es pot fer molt mal.

Sra. Pujol.- Bé, gràcies a tots, el Dani, a l’Anna i al Carles, per les vostres aportacions. El 
Dani, no t’has de disculpar per votar que no en un pressupost, Dani, jo penso que tu, que 
tothom, bé, tots, aporteu els vostres arguments, que són igual de lícits que els nostres per 
portar aquest pressupost, i vosaltres per votar-li en contra. Jo crec que no és, a veure, que 
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és un pressupost el més ajustat possible, sí que és cert, que possiblement vam, nosaltres 
vam prendre possessió el dia 25 de juliol, no m’estic excusant, eh?, al tanto, i el 
pressupost es va començar a treballar, doncs, al cap d’un més, quan, ja sabeu que amb 
un, després d’eleccions, eh, fins que no passa la festa major de la Roca el 15 de 
setembre, el govern no és 100% efectiu, llavors, és efectiu, però no tots els tècnics estan 
aquí, llavors, el dia, el curs comença el 15 de setembre. És cert que és un pressupost que 
a mi m’hauria agradat treballar més amb els grups de l’oposició, jo vaig enviar un 
whatsapp el dia 18 de setembre, i a dia d’avui no tinc resposta, per dir que a ver si ens 
veiem per parlar del pressupost. A mi m’agradaria que, aquest any, a partir del juny 
poguéssim parlar-ne tots plegats, i fer reunions, no de postureo sinó reunions de veritat, 
on tothom pogués aportar la seva experiència, el seu coneixement, i el seu punt de vista 
polític, en un pressupost que està pensat per tots el ciutadans, no està pensat pel be dels 
polítics, sinó que està pensat pel be dels ciutadans. Mmm, evidentment i segurament, 
pecaré d’ingènua aquest any, i accepto que el Carles em doni només aquest any de 
marge, de novata, però jo crec que és un pressupost realista. El tema de l’ICIO el vam 
valorar amb l’interventor, i veiem la progressió dels últims 3 – 4 anys, hem considerat que 
no és especialment agosarat posar aquesta xifra, eh, un increment de 370.000 € en la 
despesa de les escoles bressol, que hem d’assumir des de l’ajuntament, no és un, no és 
fàcil de poder-lo assumir, per tant, és evident que s’han de treure diners d’altres partides i 
s’han d’ajustar molts els ingressos per poder donar sortida a això, i que  això no es 
reflecteixi en altres serveis, eh, que es agosarat?, que ens hem arriscat?, bé, acceptem, jo 
accepto aquesta crítica, i bé, tenim un any per endavant, per executar el pressupost, 
esperem que vagi bé, esperem que els ciutadans estigueu contents amb tal com 
s’executarà, i que puguem portar a terme totes aquelles, el màxim d’inversions possibles. 
Us he de dir, que el pressupost de 2018 no està liquidat, que això és un tema 
administratiu, i que fins que no estigui liquidar el 2018, no es podran portar a terme les 
inversions, això vol dir que no us penseu que demà passat, traurem les excavadores al 
carrer i començarem a treballar, es necessita un temps, es necessita una tramitació, i la 
nostra voluntat és que això sigui l’abans possible, doncs, per poder portar a terme aquests 
projectes que bé, que tant esperem, doncs, a la Roca, a Santa Agnès i a la Torreta.

I res, ens emplacem, doncs, a treballar pel pressupost de l’any 2020 a partir d’aquí a un 
parell de mesos, y que l’any que ve, quan, quan estiguem aquí aprovant, bé, finals d’any, 
quan estiguem aquí per aprovar el pressupost de l’any 2021, poder votar-hi tots a favor. 
Moltes gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, eh, segon torn de paraules, si?.

Sr. Martín.-  Con mucha brevedad, eh?, a ver, el, es verdad, se nos mandó un mail, i 
además, creo que no fue en septiembre, creo que fue en julio, si no recuerdo mal.
No, no, pero quiero decir, en, se nos mandó, y en tiempo y forma, que no, no hay ningún 
problema. A ver, el tema, siempre, con estas reuniones entre distintos partidos, de 
postureo, que tú dices, que es verdad, ¡eh!, no lo vamos a negar, pero también tenéis que 
tener en cuenta, todos vosotros, una cosa, este es vuestro primer presupuesto, este es 
vuestro primer presupuesto, y probablemente, es el primer presupuesto más importante, 
de los 4 que haréis, habéis gastado 1, es, para mí, el más importante, ¿por qué?, porque 
es el que en teoría, basándose en un pacto político, basándose en unos objetivos a 
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realizar a lo largo de un mandato de 4 años, debe de poner las primeras piedras, y por 
esto, yo entiendo que, aquí hoy, deberíamos haber visto un presupuesto en el cual 
viéramos a donde va, este tipo de …, hacia donde, y, y la verdad, sinceramente, quitando 
algunas partidas que sí que se ve un cierto carácter y una cierta tendencia, es más de lo 
mismo, es más de lo mismo, en serio, y, y luego, hay otros elementos, que Carles lo ha 
dicho en un momento determinado, es que hubo un grupo político que votó no, al tema de 
la escuela bressol, fuimos nosotros, fuimos nosotros, y ese modelo, está reflejado en este 
presupuesto. También estuvimos en contra de que bienestar social volviera al Consell 
Comarcal, y eso significa un gasto, yo creo, desde aquí se hubiera podido gestionar, a lo 
mejor, con el mismo gasto, ¿eh?, no quiero decir que el gasto sea equivocado, pero que 
probablemente hubiera sido más eficiente, y eso también está. 

Para no alargarme, quiero decir, hay argumentos para votar no a este presupuesto, hay 
argumentos, lo que no voy a hacer es coger partidas y partidas y partidas, no lo he hecho 
nunca, si algún día quieres, lo discutimos, no lo he hecho nunca, eh, después el tema de 
las comparativas, eh, que hacéis en el Excel, entre el ejercicio 2019 – 2020, ¿entiendo 
que estamos hablando de un presupuesto que todavía, el del año 2019 está vivo, no está 
cerrado, por lo tanto, los números tienen la fiabilidad que tienen, ¿de acuerdo?, no sé, 
quiero decir, hay, hay argumentos Marta. Me hubiera gustado haber votado que sí, y 
también no hemos participado de forma consciente, perqué es vuestro primer 
presupuesto, y este es muy importante, sino, dentro de 3 años lo hablamos.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández?

Sr. Fernández.- Molt curtet, hola, se sent?, sí. Molt curtet, veurem on ens porta; és a dir, 
450.000 €, és a dir, es pot portar 450.000 €?, si tens en la resta de partides, tens un 
marge de maniobra, si, però portar l’ICIO quan has reduït les contingències, quan has 
portat tot al límit, és molt arriscat, i per tant, jo crec que amb els diners públics, els riscos 
els mínims, ja vam passar unes èpoques que vam tenir problemes, i hem d’evitar això, i 
un pressupost ha de ser, un pressupost ha de tenir varies coses: Una, ha de ser, ha de 
reflectir, lo, els objectius polítics del govern que hi ha, primera cosa, perquè és un 
instrument polític, és el principal instrument polític per fer polítiques en un municipi, per 
tant, és la primera cosa és aquesta. Segona, ha d’assegurar que al final de l’exercici, 
quadri, i ha de tenir capacitat per fer el que vols. Jo aquí, en les tres coses, veig justet, 
veig justet en les 3 coses, i per tant, bé, a partir d’aquí, avui s’aprovarà el pressupost, 
tenen la majoria suficient per aprovar el pressupost, per tant, endavant, cap problema, 
però, eh, home!, m’agradaria que a final d’exercici no ens trobéssim en que les coses han 
sigut tan justes, perquè hi ha alguns elements, i ja li vaig comentar quan es van aprovar 
les ordenances fiscals en el tema de recollida de residus. El tema de recollida de residus 
és un tema que s’incrementarà moltíssim en els propers anys, però moltíssim, moltíssim, 
es faci per la via que es faci, és a dir, és un dels temes mediambientals més importants, i 
hem de tenir consciència que els ciutadans hem d’assumir aquest cost, per tant, aquí, en 
aquests moments, ja comentava l’alcalde que, evidentment, aquest any, doncs caldrà 
assumir, a l’ajuntament, la diferència per tot el que consumeix el municipi del pressupost 
municipal, i no està en taxes, doncs al final el que comporta és que es poden fer menys 
coses. Clar, quan tu tens això, i segueixes fent un pressupost expansiu, i portes tot al 
límit, el rics s’incrementa molt, a mi em preocupa això, però bé, evidentment, al llarg 
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d’aquest any, veurem el que hi ha. I després un element, home, que ens hagués agradat, 
que el pressupost s’hagués pogut aprovar l’any passat. Fa molts anys que només 
s’aproven pressupostos en l’exercici que toca, quan estem nosaltres al govern, esperem 
que en els propers exercicis es pugui tornar a aprovar abans que acabi l’exercici, a 
primers d’any, doncs, poder ser, és un desig, perquè ja no puguem dir que som els únics 
que han aprovat el pressupost dintre de, o sigui, abans de posar en marxa l’exercici, eh? 
Per tant, estem al més de gener, no és un tema greu, eh?, és més, una mica més, una 
qüestió més cariñosa, que una altra cosa, però sí que seria bo que el proper el poguéssim 
aprovar, entre tots, si fos possible, i si no, que pogués ser efectiu el dia 1 de gener. I per 
l’altra tema que ens ha agraït, doncs el, diguem, el suport que hem donat en aquella 
qüestió, nosaltres sempre hem dit que per les qüestions de fons de l’ajuntament, per les 
necessitats que tingui l’ajuntament ens tindran sempre donant suport a la institució, això 
sempre. Per tant, quan vaig rebre la seva trucada, ens vam posar a treballar per poder-lo 
fer. Per desgràcia ha trigat més del que haguéssim volgut tots, tan de bo haguéssim pogut 
resoldre’l, però ens han agafat les vacances pel mig, i això ha estat un mal això, però bé, 
en tot cas, alegrar-nos de que s’ha pogut fer, i de, això, aquest servei a l’ajuntament, 
estem satisfets de poder-lo fer i de continuar-lo fent quan faci falta. Gràcies!

Sr. Alcalde.- Gràcies, eh! Jo faré la intervenció final, però el regidor de seguretat 
ciutadana, entenc que, com a regidor de seguretat ciutadana, amb la interpel·lació que ha 
fet el senyor Carles Fernandez, li voldrà respondre?

Sr. Valls.- Bona nit! Em, ... al·lusions al que ha comentat el senyor Martín. Miri, jo el que li 
diria és que la inversió en les càmeres el que busca és cobrir una necessitat que té la 
població avui en dia, i és viure tranquil·la a casa seva. La realitat del dia a dia, sobre el 
territori, quan temin les patrulles de policia local i mossos, anant de robatori en robatori, 
sobretot de octubre a febrer, és una realitat dramàtica, llavors, la nostra obligació és reduir 
aquesta situació, i entenem que la tecnologia és una de les maneres de reduir-ho. 

Una miqueta també enllaçant amb el que ha comentat el senyor Fernández, de la quantia. 
Miri, tenim un municipi amb tres nuclis, tenim urbanitzacions, és molt difícil de cobrir 
càmeres a tot arreu. Referent al tema de proves pilot, jo no soc capaç de decidir qui es 
queda sense protecció, jo no sé si vostès si que són capaços de fer-ho, jo no soc capaç 
de decidir que Santa Agnès no en té, o que la Torreta no en té, o que la Pineda no té, jo 
els pregunto si vostès si. Em, miri, en referencia a la utilitat que ha preguntat el senyor 
Carles Fernández, li diré que si no fossin útils, el cos de mossos d’esquadra en les seves 
unitats d’investigacions, amb les seves ADP’s, no estarien creant unitats úniques i 
exclusives per tramitar les dades de les càmeres. Dels diferents municipis que sí que les 
tenen, val a dir que moltíssims municipis ja han fet aquestes proves pilot, i ara estan a la 
segona fase que és potenciar-les i ampliar-les. Miri, eh, em mostraré sorprès, perquè veig 
que aquesta inversió està sent polèmica en aquesta seu i el que em sorprèn és que en el 
carrer no, o sigui, cada vegada que ens passegem pel carrer, que parlem amb els veïns, 
és una reclamació de tothom, tothom, quan se sent insegura ens ho demana, i vosaltres, 
vostès, aquí, ens els posen en entredit, això em sorprèn! Miri, en quant a les utilitats, i ja 
per acabar, el resumeixo en tres, tenen un efecte dissuasiu, tenen un efecte de detecció, i 
tenen un efecte d’investigació. Jo crec que en el moment en el que estem, a mi no em 
sembla poc, si els sembla poc a vostès, pues, agraeixo que m’ho argumentin, però ja li 
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dic, si és una cosa que des de l’administració podem fer, ajudar, pues per part meva, crec 
que és important. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Si és com, ha, ha contestat per al·lusions, per tant, si vostès volen tenir un 
torn, sí que els agrairé que es centrin només en les càmeres, però. Gràcies. 

Sr. Martín.- Yo, normalmente no me suelo enrollar con ningún tema, pero, pero bueno, a 
ver, Dani, yo en ningún momento creo que he dicho lo que tú has dicho que yo he dicho. 
Yo lo que he dicho es que creemos que una inversión de 230.000 €, i en primer año, para 
nosotros, es exagerado, es lo que yo he dicho. No he dicho que haya polémica, ni he 
dicho que tenemos que decidir sobre temas de seguridad, ni nada parecido, he dicho que 
nos parece exagerado. Evidentemente, nosotros no tenemos la responsabilidad de 
gobernar ni la responsabilidad de decidir, ni a quien vamos a atender ni a quien no vamos 
a atender, ni a quien vamos a vestir ni a quien vamos a desvestir, no es nuestra 
responsabilidad. Pero, pero, a fin de año, ya me lo he apuntado, hablaremos de este tema  
y me gustaría ver, uno, el coste; dos, la incidencia que ha habido sobre el tema de 
seguridad; y luego lo hablamos, y luego lo hablamos. El tema el que es polémico o no es 
polémico en la calle, mira, yo creo que paseo bastante, a mí nadie me ha hablado de 
cámaras de video vigilancia, a mí no, es verdad. ¿Qué es un hecho que necesitamos el 
pueblo?, evidentemente, no seamos tampoco necios, nadie ha dicho que no sea 
necesario, creo que ni el PSC ni nosotros. A ver, estamos en el mes de enero, el 
presupuesto tiene que tener un mes de exposición. Estaríamos a mediados de marzo, 
luego estamos hablando del mes de abril que viene la Semana Santa. Lo que te digo, 
hablaremos en el mes de diciembre de la realidad de esta inversión, primero que cantidad 
se ha ejecutado y segundo, la eficiencia y la eficacia, que son dos conceptos que no son 
lo mismo.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández?

Sr. Fernández.- A veure, permeti’m ser una mica irònic, eh?, no es posi, no es posi 
massa nerviós pel primer cop que, que, ni rep una crítica, sinó que senzillament és un 
comentari sobre un tema que no diem que no sigui necessari, sinó que mesurem com fer 
una inversió. És, si no m’equivoco, és la segona o tercera inversió més important d’aquest 
exercici, per tant, l’únic que hem fet, és això, home!, preguntar-nos que quin és d’allò, 
home!, demagògia hi ha la justa, la justa, aquí hi ha hagut una mica, és a dir, no 
preteníem, no preteníem, ni obrir un debat amb aquest tema, sinó senzillament comentar-
li una reflexió portada aquí, eh? El tema de la seguretat és importantíssim, per sort, per 
tothom, aquest any, no estem tenim els problemes que vam tenir a finals de l’any 2018 – 
2019, quan jo era alcalde, i que sé, amb el regidor, l’actual alcalde, lo que vam passar en 
aquells moments, per sort, i me n’alegro moltíssim, en aquests moments no estant 
passant el que vam passar en aquells moments, ni el que van passar molts veïns del 
municipi en aquells moments, per tant, sé lo que significa això, eh?, i no pretenia aquí ni 
donar lliçons ni fer cap tipus de, de, una reflexió de dir: “Home! Veiem què passa”, perquè 
és un tema que, primer tothom ens demanava, i quan vam demanar, ens van dir: “Ojo,  
que les càmeres només serveixen per això!”, i clar, hòstia!, a nosaltres ens hagués 
agradat, pensàvem que podien servir per algú més, en el moment que vam estar parlant, i 
era traslladar aquesta reflexió a tall de comentari, per tant, no s’ho prengui com un atac 

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 e1fbeaeddb0a445fa7ecd20c660a6f2a001 Data document: 12/02/2020

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 27/03/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/03/2020 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 
www.laroca.cat

23

personal, perquè no ho era, però que si ha d’haver-hi algun atac per alguna cosa no 
personal, un atac per la feina, ja li diré en alguna crítica, però aquí no era el fet, i crec que 
està, eh? i evidentment, al final a qui li toca prendre decisions és a qui està en el govern, 
és a qui li toca decidir, doncs, quan fa una cosa i una altra, amb el que faran, amb aquest 
230.000 € tampoc cobriran el 100%, per tant, li toca a vostè, al govern, decidir que 
prioritzen i que no prioritzen, i és ho normal, és que és lo normal, m?, és lo normal. I tal 
com deia el senyor Martín, en el millor dels casos, això podrà estar implementat a finals 
d’any, per què? A part de l’aprovació del pressupost, després s’ha de tramitar tot el tema 
del préstec, després s’ha de fer la licitació, contractació i implantació, en el millors dels 
casos això estarà a finals de l’exercici, val?, no passa res, però, eh, tinguin en compte 
això, també li tocarà a vostè decidir, i seran vostès els que decidiran en quin carrer es 
posa i en quin carrer no es posa, per tant, sempre el qui està en el govern ha de decidir, i 
ha de prioritzar una cosa sobre una altra. Aquesta és la part bona i dolenta que té la 
política?, en aquests moments, els hi toquen a vostès, també amb 230.000 € haurà de 
decidir, perquè en tots els carrers no li donarà, i prioritzaran entrades i sortides, s’intentarà 
fer una bona feina, això no ho dubto, perquè la faran els tècnics de la casa, no la faran, no 
la fem, aquesta mai la fan els polítics, la fan els tècnics, i amb assessorament extern, i 
possiblement amb mossos, que ens ajudin i col·laborin, d’acord? Però al final també 
caldrà prendre una decisió, per tant, no es demani que vostè no es capaç de decidir a qui 
prioritza i a qui no, perquè li tocarà fer-ho, la seva feina és aquesta ara, decidir com 
prioritzar, i el que desitgem és que encerti aquestes decisions, val?, gràcies!

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs mirin, jo el que els hi agraeixo és que un ple de 
pressupostos des de fa molts anys hagi sigut tan, ens podem haver dit les coses, fins i tot 
ens podem haver enfadat, en algun moment, eh?, però que hagi sigut tan educat i que 
s’hagi portat tan, evidentment, les hores de governar ens toca a qui estem al capdavant, 
fa quatre dies el govern era diferent, vostè era l’alcalde, jo era el primer, el seu primer 
tinent d’alcalde, estàvem parlant d’algunes coses, hi ha hagut un acord de govern que 
també comporta prendre decisions d’aquest tipus, prioritzar, en aquest cas, una decisió 
que creiem, que com a municipi, hem de prendre, eh, més que res perquè, i això és una 
evidència, els municipis del voltant que han creat aquesta xarxa de càmeres, el que està 
fent és expulsar cap a municipis que no tenen aquests sistemes, la, els robatoris, més que 
res, també, per, bàsicament, perquè no estan tan controlats, evidentment, de de l’estudi 
que es va començar a fer, amb un import així, no cobrim, ni molt menys, tot el municipi, 
probablement un municipi com el nostre, amb dos o tres vegades més, tampoc el 
cobriríem, a tot arreu, i per tant, és inviable. El que sí que s’ha de, de poder treballar, tan 
per la policia local com pels mossos d’esquadra, el màxim de, d’espai possible. Les 
entrades i sortides dels nuclis, no és el mateix Santa Agnès que de la Torreta, bàsicament 
per la seva configuració, i per tant, Santa Agnès també deixarem alguns camins que no 
sabem si aquesta gent el coneix o no, però que els veïns i veïnes de Santa Agnès els 
coneixen, i els que són de la Roca alguns també, deixem algun camí, algun altre sempre 
ens hi sorprèn, però intentarem doncs, doncs anar cobrint. La realitat, també els hi dic, i 
vostès ho saben bé, la contractació d’unes càmeres així ens portarà al mateix, tot a la 
mateixa tramitació, si haguessin 50.000 €, que arribem a aquesta quantitat, i per tant, 
sabent això, el que, sobretot hem de creuar els dits perquè l’empresa que pugui guanyar 
una licitació així, sigui la millor possible i que ens doni el millor resultat possible, perquè 
malauradament, com amb tot, hi ha empreses i empreses donen un tipus de servei, per 
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tant, nosaltres, el que haurem d’apostar i mirar és que l’empresa que guanyi sigui la que 
ens doni el millor dels resultats, evidentment, això, doncs, això també ens ajudarà amb la 
feina de la nostra policia, amb la feina dels mossos d’esquadra, amb els avisos que rebran 
i que potser, dic que només potser, puguem ser més preventius, perquè aquestes 
càmeres, si detecten un vehicle que mossos d’esquadra, perquè això ho fa només la 
nostra policia, ah, del país, fa la verificació d’una possible matrícula delictiva, són ells qui 
la posen dins d’aquest llistat, per tant, això és una aposta que sí que fem, que creiem que 
l’hem de fer d’una manera, de cop, perquè tampoc s’entendria, i això sí que, jo crec que, 
ho compartiríem tots, que hi hagi zones que no quedin, com a mínim, en la primera 
actuació, com a mínim les principals vies cobertes, per evitar, per evitar aquestes 
situacions, i que, per tant, això s’ajustava, ja els hi dic, en aquest és un dels temes, que 
com acord de govern s’havia treballat i l’havíem expressat. Després, bé, les inversions, 
eh, les inversions, eh, que proposem, doncs, intentem, doncs, que siguin inversions, 
sabent que algunes s’havien enumerat i valorat, en alguna altra ocasió, i sabíem que 
potser no arribarien i s’ha volgut fer amb aquesta voluntat. Els increments de, o sigui els 
de creixement de la partida, per exemple, de contingències, hem de tenir clar també, que 
anem amb uns números que sabem que hem de destinar moltíssims diners a les escoles 
bressol. Un debat que amb la veu petita, em sembla que entre tots hem de dir si això 
seguirà sent viable econòmicament pel municipi, ja s’està demostrant que no és viable 
econòmicament pel municipi la creació d’una segona escola bressol, no ho va ser mai, 
però quan la tenim, l’hem de defensar, l’haurem de seguir defensant fins que no hi hagi 
més remei, i esperem que no arribi mai el fet de dir és que no és viable, absolutament, de 
cap de les maneres, ja no econòmica, si no, simplement sostenible, perquè arribarà el 
punt de que o bé, hem fet be la feina, i se segueix omplint l’escola bressol, tant de la Roca 
com de la Torreta, que ara mateix, sembla que està passant, i per tant, intens de fer 
aquest esforç, a més és un esforç que ja ens ve de l’anterior mandat, i que per tant, eh, ja 
venia reflectiu, el que sí que és cert, és que ara, en aquesta ocasió, ja directament 
d’entrada, hem de posar aquesta quantitat, no? 

Amb el tema de l’ICIO al límit, sí, és cert, com en tantes de altres coses que les estem 
portant al límit. Quan vostè ens explicava, doncs, aquests acords que sí que hi havia dels 
plenaris, tant del Consorci de Residus com del Consell Comarcal, bé, són números que a 
dia d’avui, seguim sense tenir, perquè quan vostè ens va explicar l’altra dia unes xifres 
que jo em vaig espantar encara més, però avui em dia una xifra, una mica inferior al que 
parlàvem l’altre dia, però vull dir, que no ho faig per alarmisme ni molt menys, sinó 
simplement perquè no la tenim, no la tenim com a tal, una xifra així se’ns ha donat. El 
Consorci no ens ha dit en cap moment, “serà aquesta xifra”, i pel que tenim entès no ho 
ha dit, oficialment, a ningú, si algú altre té alguna informació, nosaltres hem preguntat i no 
hi ha aquesta xifra de cara a la Roca. 

L’altre és els residus, els residus, algun dia d’aquests haurem de començar, i portem 
temps parlant-ne, i això sí que és un tema que malauradament hi ha, inclús, per lleis 
europees, arribarà el moment que s’acabarà el beneficiar a qui recicli, i crec que en 
aquest plenari, i en algunes reunions, el que ho hem parlat, ho hem dit, el municipi de la 
Roca haurà de deixar de fer, com molts altres municipis, que és unificar una petita part de 
reciclatge, el que haurem de fer al final és ser valents, i el que recicla, pagarà les 
escombraries que li pertoquen, i qui no recicli, haurà de rebre un càstig, i el podem dir així, 
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perquè la nostra obligació social és reciclar. A mi no em serveix que em diguin: “És que jo 
ja pago els meus impostos”, i per tant, doncs perfecte, fem un anàlisi i li diem a algú el que 
li tocarà realment, veritablement, de pagar d’escombraries, i quan li surtin tres vegades 
més del que paga ara, que això és el que ens estan portant els números que s’estan 
treballant, potser aquest discurs s’acabarà, perquè la gent realment veurà que durant 
molts anys no ha estat pagant el que això suposa, i per tant, en aquest tema, aquest any 
segur que s’haurà d’assumir, però s’haurà de treballar ja de cara a implementar noves 
situacions, perquè , perquè, per aquest i d’altres temes. 

Eh, vostè comentava també el tema de la tarificació social, és cert, sempre s’ha treballat 
la tarificació social mitjançant el Consell Comarcal, que és qui marca les pautes i qui ens 
diu el llindar a l’hora de fer aquestes tarificacions i aquestes aportacions, i aquest any 
se’ns ha explicat doncs això, no?, que treballat amb el Consell Comarcal es parlava 
d’aquesta reducció. En alguns moments quan ens hem plantejat, i també ens va passar 
en anteriors anys, veiem que nosaltres no podíem aportar depèn quina quantitat perquè 
desvirtuàvem la valoració que s’havia fet, també, des del Consell Comarcal, i que per tant, 
nosaltres el que fèiem era, algunes realitats que veiem que no es podíem cobrir, de 
necessitats de veïns i veïnes del municipi, des de serveis socials, i mitjançant algun altre 
dels conceptes s’intentava valorar o ajudar. Que seguim tenint uns serveis socials que 
han de de fer un informe i ens han de dir i tot?, doncs, si, seguim tenint aquests informes 
des del govern, i crec que des d’aquest i qualsevol altre que pugui venir d’aquí 11 anys, se 
seguirà treballant de la mateixa manera. 

Amb el Dani, a vegades fa moltes prediccions, a dir: “Ja en parlarem i tal”, però és veritat, 
en fa moltes, i per tant, ni han que les encerta, i ell mateix ens va dir, (no, no, i és cert, i ho 
hem de reconèixer), ens va dir que des del Consell Comarcal, doncs, potser no ens 
donarien el servei de serveis socials que ens tocaria, aquí no, amb aquesta primera part 
no és, valorem que no és cert, que s’està donant el que toca. El que sí que és cert, i això 
sí que ho va dir, era que en aquell moment que fèiem aquest, aquest conveni, tot era molt, 
molt, bonic i que el que ens estaven dient, potser no es compliria, i li han donant, el temps 
li ha donat la raó. El Consell Comarcal, ara, no ens està fent el mateix discurs que ens va 
fer quan vostè i jo ens vam seure amb ells, i quan vostè com alcalde va firmar amb ells un 
conveni, i no ho dic perquè fos vostè qui el ... signada, el podria haver signat perfectament 
jo, eh?, era el mateix, em refereixo a que després, ara un temps cap aquí, doncs, ens 
estan començant a explicar, diguem-ne, una altra situació o una altra realitat numèrica, 
que potser no és la que ens avien explicat, per tant, i en aquí, sí que és cert, jo no em 
plantejaria el retorn fins que no haguéssim tingut la relació de llocs de treball, eh?, la RLT 
feta, i les treballadores socials, dignificats els seus sous, que llavors sí que em podria 
arribar a plantejar, vaja, si seguissin les mateixes condicions, retornar el servei al municipi. 
Perquè si ens havien de cobrir baixes, ara resulta que ens les cobreixen, però pagant-les 
nosaltres, quan el servei que ens donen és seu, eh? aquí estan canviant una mica les 
regles del joc, i per tant, això, ho hem començat a discutir amb el Consell Comarcal, i de 
ben segur que ens han dit, ens seguirem discutint, perquè no ens queda una altra que 
defensar el que nosaltres vam signar com a conveni.

No em voldria allargar massa més, l’única cosa, i amb això si que, i li dic amb la veritat, no 
li dic per, però crec que moralment, i potser a mi m’ho pot dir, i jo li accepto, eh?, si el 
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mateix discurs que ha fet, me’l fa a mi com alcalde, jo com ja he governat amb vostè i 
vostè ho va fer, li diré que té tota la raó, vostè va fer el pressupost en temps i forma. 
Malauradament, la Marta, i el interventor, l’Antoni, no han pogut fer-ho, això, però no han 
pogut fer-ho per la situació que hem tingut amb els serveis econòmics, uns serveis 
econòmics que portava vostè i que sap lo malament que estaven, però que després van 
anar a pitjor, simplement perquè tenim bona gent a l’ajuntament, potser no podem pagar 
el que hauríem de pagar, no els podem retenir com hauríem de retenir, perquè per 
problemes, eh!, que tots sabem de no haver fet una relació de llocs de treball en el seu 
moment, i de poder, el poder anar actualitzant els sous que es mereixen, doncs com tenim 
bona gent, i molt preparats, doncs, de tant en tant, agafen i se’ns en van, i en aquesta 
situació, ens va quedar uns serveis econòmics en una situació límit, ens ha portat a això 
que els ha agraït la, la, la, la Marta, i que jo també m’afegeixo, ja els hi vaig dir a nivell 
personal, però també els hi vull dir públicament, i que ha comportar, doncs, que el senyor 
interventor, més ja no podem demanar, aquest senyor es passa aquí de dilluns a dijous 
totes les hores del món i més, els divendres es posa un horari que sempre se’l salta, o 
sigui sempre diu marxaré a tal hora, i vens a aquella hora i ell encara hi és. I la Marta, com 
a regidora, també ha tingut aquesta realitat, per tant, li dic, que quedi igual el comentari, 
però fet cap a mi, per tant, no he sigut capaç de portar un pressupost el dia que tocava, si 
no el tenia a vostè al costat, per tant, fem-ho així, i

Sr. Fernández.- Permeti’m, amb aquest to d’això, eh, a veure, era un comentari, no era 
un comentari ni crític ni sagnant, perquè, perquè, perquè

Sr. Alcalde.- No, no, i com a tal ens el prenem, però jo també li vull, li vull

Sr. Fernández.- Perquè en tot cas, sé també la situació a la que està, la que està, 
l’Ajuntament, ja dic, era el mes de gener i no era un tema precisament greu, i el desig és 
que això pugui ser endavant, sinó, per tant, entenc

Sr. Alcalde.- Segur que l’any vinent, no ens permetrà, no ens permetrà, la regidora, no 
ens permetrà, no ens permetrà arribar a aquesta situació i per tant, entengui’m també, que 
de la millor manera possible li volia dir que, que en aquesta situació també és de justícia, 
doncs, d’acord?

Tancant ja el torn, passem a votació?

Votacions 

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

Passem al següent punt de l’ordre del dia, i ara l’ordre del dia ja l’he perdut, com portem 
tanta estona amb aquest!
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Mocions

B-3 Moció, presentada pel grup municipal del PSC, de rebuig a la supressió dels 
jutjats de violència contra la dona del grup municipal socialista de la Roca del 
Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la 
violència masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i 
generalitzada
al món.

Atès que la violència masclista és una forma de violència “que té les seves arrels 
en les estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no ens accions 
individuals o accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, 
educatius i geogràfics; afecta totes les societats, i és un obstacle important per 
eliminar globalment la desigualtat de gènere i la discriminació”.

Atès que des de 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista 
a l’Estat espanyol, 162 d’elles a Catalunya.

Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures 
judicials de protecció i seguretat de les víctimes.

Així que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en 
risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de 
les administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.

Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents 
per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix 
modificacions legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el 
Codi Civil, principalment.

Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per 
tal de facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a 
retirar les denúncies.
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Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat 
una proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions 
feministes i de partits com el PSC, per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent 
desaparèixer aquesta competència a escala local amb la justificació de l’escassa 
càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la 
sobrecàrrega d’altres, i sense resoldre les retallades que aquests VIDOS locals 
han estat patint per poder dur a terme la seva tasca.

Atès que la proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet 
del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Cerdanyola del Vallès i Rubí.

Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada 
any al nostre país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la 
proximitat de les dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de 
justícia no pot anar en detriment de I'atenció de proximitat a les víctimes de 
violència masclista sinó que han d’apostar perquè siguin els òrgans judicials 
especialitzats en violència de gènere aquells que es desplacin pel territori.

Per tot l’esmentat fins ara, el Ple Municipal de La Roca del Vallès acorda:

1r. Exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi al 
Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com 
es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la 
Dona” del Tribunal de Justícia de Catalunya.

2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista.

3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos i mitjans per 
facilitar I'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, i que 
aquest extrem passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

4t. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del 
Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, al Col·legi de l’advocació de 
Barcelona i a les entitats i associacions del municipi.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Be!, el següent punt és la moció presentada pel grup municipal del PSC, ens 
la presenta el senyor Garcia Lorenzana? Senyor Garcia, endavant.

Sr. Garcia.- Moltes gràcies, senyor Alcalde! Eh, no llegiré tota la moció perquè és molt 
jurídica, però sí fer algunes reflexions. En el moment que vam presentar aquest, aquest 
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escrit, i les estadístiques de dones assassinades per violència masclista a tot l’estat, 
pujava a 1.035 dones, 162 d’elles a Catalunya, desgraciadament, des que vam presentar 
aquesta moció pel, pel registre, fa aproximadament 15 dies, 15 o 20 dies, aquest compte, 
desgraciadament ha augmentat en 2 o 3 dones més, i aquesta és una realitat molt 
sagnant i terrible que estem vivint en aquests moments i des de fa ja més de dues 
dècades en el nostre país. 

La Llei Orgànica 1/84, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, va 
ser la norma jurídica que va crear els Jutjats de Violència de Gènera que es van establir 
en totes les poblacions que tenien jutjats. Es a dir, a la nostra comarca, a Granollers i a 
Mollet, que són les seus judicials que tenim a la comarca. El fet de crear aquests jutjats 
era precisament per ampliar la xarxa de jutjats especialitzats en violència de gènere i 
també facilitar que les dones poguessin denunciar aquestes situacions que estiguessin 
vivint a casa seva. 

Paradoxalment, en aquests moments, ja que estem en aquest compte terrible de dones 
assassinades, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tret, una altra cop, una 
proposta que es va, que va quedar aturada a l’any 2016, per la comarcalització dels 
Jutjats de Violència contra les Dones. Aquesta, aquest nom que sembla tan neutre, tan 
poc preocupant, en realitat el que significa és una reducció del nombre de Jutjats de 
Violència de Gènera que hi ha a tota Catalunya. La raó és bàsicament que hi ha alguns 
jutjats que tenen molt poca càrrega de feina, però també significa que si treuen aquests 
jutjats, altres Jutjats de Violència de Gènere tindran més càrrega, estaran sobre carregats, 
i es dificulta que les dones puguin anar a denunciar aquests fets davant d’aquest tipus de 
jutjats.

En el nostre cas, en el cas de la nostra comarca en concret, significa que que 
desapareixeria el Jutjat de Violència de Gènere de Mollet, i quedaria única i exclusivament 
el de Granollers. Davant d’aquesta situació, el que proposem el Ple de la Roca del Vallès, 
i ara sí que llegiré els acords literalment, és:
 

“1r. Exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi 
al Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com 
es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la 
Dona” del Tribunal de Justícia, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista.

3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que encriment, encri, incrementi els 
recursos i mitjans per facilitar I'accés de les víctimes de la violència masclistes a 
l'empara judicial, i que aquest extrem passa per aproximar els òrgans judicials a 
les víctimes.

4t. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del 
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Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, al Col·legi de l’advocacia de 
Barcelona i a les entitats i associacions del municipi.”

Gràcies!

Sr. Alcalde.- Municipal, vol fer algun comentari, no? Doncs, mirin, eh, nosaltres, amb 
l’explicació que ha fet el senyor Garcia Lorenzana, hi estem totalment d’acord, el 
problema, amb aquestes coses, és els redactats polítics, això és una moció, diguem-ne 
que en algun dels seus acords, desvirtua l’explicació que ha fet el senyor Garcia 
Lorenzana, em refereixo, ho ha explicat totalment correcte, i en això no vull dir res, però 
aquesta mateixa moció, que s’ha passat a diferents ajuntaments, i alguns han modificat, 
bastant han modificat, perquè el primer dels acords, eh, el que diu és que és el govern de 
la Generalitat, i per tant se l’exigeix a la Conselleria de Justícia que no faci aquest tràmit, 
quan realment aquest tràmit que el demana, com vostè deia, eh?, el demana el propi, el 
propi TSJ, eh, i envia aquesta petició a la Conselleria de Justícia de la Generalitat, al 
Consell General del Poder Judicial, i també ho envia al Ministerio de Justícia. Per tant, 
aquesta petició, que no és una petició que faci la Generalitat, i per tant no podem exigir-li 
a la Generalitat que faci un, o sigui, que deixi de fer una cosa que no està fent la 
Generalitat, perquè aquest, aquest tràmit no és, no és, no és correcte, de fet, qui el podrà 
validar serà el Ministerio de Justicia. Per tant, a qui li hem d’exigir és al Ministerio de 
Justicia. Clar, eh, és cert que li estarem exigint una moció presentada en un ajuntament, 
per part, per part del PSC o li demanarem al Ministerio de Justicia, que el té el PSOE, que 
no faci una barbaritat com aquesta, que estem totalment d’acord, el que passa és que en 
aquest punt, clar, nosaltres els que els hi hem de demanar és que a la vista del que 
vostès ens han dit, no li podem exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat, que no 
elevi al Ministerio de Justicia, quan la petició se li ha fet directament al Ministeri de 
Justicia. Per tant, nosaltres el que creiem és que si nosaltres ho volem posar-lo així, 
d’acord, posem-lo així, però que tinguem clar que no és la Generalitat de Catalunya qui 
farà aquesta aberració, aquesta aberració, en tot cas, la demanarà el Tribunal de Justícia 
de Catalunya, molt desafortunada, perquè compartim amb vostès, i és cert, cada dia que 
passa, més víctimes de violència. El que demanaríem és això.

Eh, després sol·licitar, nosaltres diríem, en aquí on diuen que prioritzi la lluita, jo crec que 
aquí no haurien de prioritzar la lluita, sinó potser, en tot cas, prioritzar l’increment de 
recursos, perquè malauradament, els recursos que tindrà a bé tenir la Generalitat, és 
doncs, poder complir millor les sentències que un jutjat posi d’allunyament, de, d’aquest 
tipus de mesures, i evidentment, això, sí que aquí es necessiten recursos, i que, per tant, 
nosaltres creiem que la Generalitat ha d’estudiar aquest increment, i tant com sigui 
possible, i esperar que els jutges i jutgesses, que tracten aquests temes, d’una vegada 
per totes, deixin de, de fer algunes sentències que pràcticament després, quan hi ha la 
desgràcia, tothom diu que estaven cantades, i que després, doncs que nosaltres, com 
ajuntament, hem de seguir també treballant en aquesta, en aquesta, en aquesta 
necessitat, no? Eh, li podem exigir a la Generalitat que incrementi aquests recursos, igual 
que l’exigim moltes altres coses, però hem de ser conscients que a dia d’avui encara no hi 
ha pressupostos, no sabem que acabarà passant, si s’acabaran aprovant o no, o si 
anirem a una altra cosa abans que l’aprovació d’aquests pressupostos i per tant, i per tant, 
el que sí que els demanem és que en algun d’aquests, en algun d’aquests antecedents, 
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que com antecedents, fins i tot, encara que no estiguem d’acord els podríem arribar a 
deixar, perquè els antecedents sí que és a on es marca el perfil més polític,  no?, i aquí, a 
vegades, en els antecedents, diem coses que potser no, no serien del tot correctes, però 
fins i tot el, les podríem a, les podríem arribar a acceptar, el que sí que dèiem és que ha 
de quedar molt clar, en tot cas que,  en cap moment, perquè això sí què nosaltres com a 
govern no estem, no estem per la labor d’exigir-li responsabilitats quan no en tenen, en 
aquest sentit, perquè no l’aprovarà, no l’aprovarà la Conselleria de Justícia, eh, doncs, 
doncs els hi proposem aquest canvi, proposem això, proposem doncs el tema de, el te. 
Ah!, sí, i un altre punt que era, eh, ..., val, aquí, i l’últim, adherint-nos al manifest de 
l’associació de dones juristes contra la supressió de determinats jutjats de violència sobre 
les dones de Catalunya. Al final, qui millor que aquesta associació, també, per afegir-nos 
en aquest manifest, per demanar-lo i signar-lo, i evidentment, després enviar-lo a tothom 
que correspongui com bé diu la seva, la seva moció. 

Doncs els hi proposem aquest, aquest canvi, honestament. Esmenes.
Sí, sí, sí.

Sr. García.- Eh, miri, senyor Alcalde, honestament, eh, estic sorprès. Estic molt sorprès 
perquè aquesta moció va passar per Comissió Informativa, els hi vam dir que el que a 
nosaltres ens interessava era treure aquest tema, que estàvem oberts a canviar el 
redactat, a mirar redactats alternatius, a valorar altres esborranys. Jo de fet, aquest matí, 
he assistit al Ple de la Diputació de Barcelona on s’ha llegit una moció, en aquest sentit, 
que estava recolçada per tots els partits representats en el Ple de la Diputació de 
Barcelona. No tenim cap mena de problemes, en canvi, a fer aquests canvis de redactat, 
però sincerament, hem de parlar d’aquest tema el dia del Ple? És a dir, no hem tingut, 
com a mínim 1 setmana perquè hi hagués alguna comunicació, per tal de canviar aquest 
redactat, i fins i tot presentar-lo, no com una moció del PSC, sinó com una moció de tots 
els partits representats en aquest plenari? Crec que no és una moció que hàguem 
presentat per urgència, és una moció que va present, va passar tranquil·lament per la 
Comissió Informativa, i és una moció que haguéssim pogut parlar, negociar i fins i tot 
agafar el model que s’ha aprovat avui a la Diputació, que no hi havia cap mena 
d’inconvenient en fer els canvis que fossin necessaris, però crec que plantejar ara aquest 
tema, en un Ple, per fer aquí la transacció del redactat, em sembla que hem tingut una 
setmana llarga per poder fer-lo. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, té tota la raó, i per tant, en aquest, en aquest punt, i per això els li 
hem dit que no voldríem modificar absolutament res ni dels antecedents, ja li dic, aquí sí 
que es fa política i es fa unes valoracions, que probablement, redactades per nosaltres, 
cap d’aquestes valoracions serien en aquest sentit, unes valoracions que només estan 
enfocant cap a una mala gestió només d’una part, i per tant, és totalment cert, i com no ho 
hem fet, per això, només els hi demanàvem el fet de que s’inclogués el fet de traslladar-ho 
a qui li pertoca, i en la forma que li pertoca, i que volíem afegir en l’altra era el fet de dir, 
doncs això, demanar simplement el que quan en demanem que hi hagi aquesta aportació, 
eh, diguem que l’estudiï, perquè sempre, qualsevol govern, quan hi ha una proposta així, 
tots sabem que hem de fer l’estudi, perquè ningú pot acceptar, sense saber el que això 
pot, o el que aquesta frase que nosaltres exigim o demanem, que pot suposar 
econòmicament, i l’altra és el que afegíem d’aquest punt, d’afegir-nos en aquest manifest 
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que els hi comentava, bàsicament per això, tot lo altre, i vostè té tota la raó, per això no 
hem gosat ni alterar-la, perquè quan ho hem pogut parlar, i ho hem mirat, ja anàvem 
massa tard com per creure nosaltres que havíem de fer una modificació substancial 
d’aquesta moció.

Sr. García.- Per la nostra banda, no hi ha cap mena d’inconvenient en fer aquestes dues 
modificacions, ja li dic que no hi havia cap mena de problema, jo crec que aquí, 
l’important, és que aquest plenari mostri el seu rebuig en que hi ha una reducció dels 
Jutjats de Violència contra les Dones, bàsicament és això, és a dir, eh, tant els 
antecedents com el redactat, poden ser totalment, eh, no dic negociables, sinó 
simplement, eh, fer un diàleg entre tots els grups per tenir un redactat que sigui, eh, que 
sigui vàlid per tots, i que no molesti, però en tot cas, com ara està presentada aquesta 
moció, ..., no se ha fet aquesta feina prèvia, no, nosaltres no tenim cap problema en afegir 
aquests dos, eh, les dues coses que vostè ens ha demanat.

Sr. Alcalde.- D’acord, doncs en, en aquest cas, doncs, proposaríem, si els assembla bé, 
això que dèiem, doncs proposaríem, des del plenari, doncs que el Ministeri de Justícia 
sigui qui faci el tràmit, que és a qui li correspon, ja els hi dic, eh!, que s’ha avisat a la 
Conselleria i també al Consell General del Poder Judicial, és el tràmit que ha de seguir el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però entenem que seria en aquest sentit, 
després, en el, en el increment, doncs, nosaltres el que dèiem era sol·licitar a, sol·licitar  
l’estudi, diguem-ne, de l’increment, perquè és el que els hi deia, no sabem en quina 
quantitat, ni el que això suposarà, i si ja no només econòmicament, sinó policialment 
també es pot fer aquesta petició. I el que els hi dèiem, doncs, també d’afegir, el, aquest 
eh, el que s’hauria de dir, d’incloure abans del trasllat, eh, d’això, doncs: Adherir-nos al 
manifest de l’Associació de Dones Juristes contra la supressió de, de determinats jutjats 
de violència contra les dones a Catalunya. Si els hi sembla, que féssim aquest afegitó?

Sr. García.- Sí, ja li dic que per nosaltres no hi ha cap mena de problema.

Sr. Alcalde.- És el que diem, ..., com hi haurà el Secretari, prendrà nota, i li farem, i si no, 
també hi ha el Ple gravat, o si vol que li diguem exactament com queda?

Sr. Secretari.- Penso que per la , del que ... es vagi a votar ara, si es determinen els 
termes, ...

Sr. Alcalde.- En el cas del primer punt que exigim a la Conselleria que elevi una cosa que 
se li ha enviat per part del TSJ, però que ja té el Ministeri, el que demanem és, i fins i tot, 
si volen posem exigir, o si no posem reclamar, demanar, el que vostès creguin. Exigir.

Sr. García.- No te, no tenim cap mena de problema per exigir-li coses als nostres 
companys del PSOE.

Sr. Alcalde.- Perfecte!, Doncs, eh, si els assembla, posaríem que exigim al Ministeri de 
Justícia, que no accepti la petició de la supressió dels Jutjats de Violència contra les 
Dones. 
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Al sol·licita que la Generalitat de Catalunya prioritzi. Entenc que tots estem d’acord en que 
això és un tema que hem de prioritzar, sigui la Generalitat, sigui qui sigui, per tant, eh, 
estem d’acord. 

El tercer, és exigir a la Generalitat que incrementi els recursos, doncs, diem, perdó.

Sr. Fernández.- Si li sembla, podem, en aquest punt, fer el redactat de la declaració de la  
Diputació, que incorpora les dues coses que avui, avui s’ha aprovat per unanimitat. Si em 
permet. És que ara, l’estava buscant i el tenia aquí.

Sr. Alcalde.- Doncs llegeixi si... a tots ...

Sr. Fernández.- Si?, eh?, Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat a 
posicionar-se contra la comarcalització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al 
Ministeri de Justícia, del Govern d’Espanya, a no aprovar el Reial Decret que estableixi, 
eh?, l’extensió de la jurisdicció de determinats Jutjats de Violència de Gènere de la 
província de Barcelona a dos o més partits. 

Aquesta és la, la literalitat, aquesta, la que demana a la Generalitat posicionar-se, això, 
però que demana al Ministeri no aprovar el Reial Decret que. Si els hi sembla?

Sr. Alcalde.- Nosaltres estem totalment d’acord.

Sr. Fernández.- Si li sembla?, al Secretari, li puc enviar per correu al Secretari. És el punt 
número 2 de la declaració.

Sr. Secretari.- D’acord.

Sr. Fernández.- Doncs, li enviaré per correu electrònic, i és, en tot cas, anoti’s que és 
punt número 2 de la declaració, eh, de la Diputació.

Sr. Alcalde.- D’acord, afegiríem doncs, eh. Exigir a la Generalitat que incrementi els 
recursos, doncs, que incrementi, o que estudiï l’increment de recursos, si els sembla? Per 
tant, en el punt tercer, senyor Secretari, posaríem: Exigir a la Generalitat que estudiï 
l’increment de recursos. La resta del paràgraf és el mateix. Llavors afegiríem com punt 
quart: Adherir-nos al manifest de l’Associació de Dones Juristes contra la supressió de 
determinats Jutjats de Violència sobre les Dones de Catalunya. I això faria que el quart, 
punt actual, passes a ser el cinquè: Traslladar aquest acord a tothom, i dels primers, 
doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, doncs, fer-ho així. Correcte?

Molt bé, doncs, llavors, passaríem a votació la modificació de, o sigui, les esmenes, eh?

Sí, aprovades per unanimitat les esmenes, i ara passem a l’aprovació de la moció 
esmenada

Votacions 
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Aprovat per unanimitat la moció que un cop esmenada literalment diu: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la 
violència masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i 
generalitzada
al món.

Atès que la violència masclista és una forma de violència “que té les seves arrels 
en les estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no ens accions 
individuals o accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, 
educatius i geogràfics; afecta totes les societats, i és un obstacle important per 
eliminar globalment la desigualtat de gènere i la discriminació”.

Atès que des de 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista 
a l’Estat espanyol, 162 d’elles a Catalunya.

Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures 
judicials de protecció i seguretat de les víctimes.

Així que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en 
risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de 
les administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.

Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents 
per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix 
modificacions legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el 
Codi Civil, principalment.

Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per 
tal de facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a 
retirar les denúncies.

Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat 
una proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions 
feministes i de partits com el PSC, per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent 
desaparèixer aquesta competència a escala local amb la justificació de l’escassa 
càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la 
sobrecàrrega d’altres, i sense resoldre les retallades que aquests VIDOS locals 
han estat patint per poder dur a terme la seva tasca.
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Atès que la proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet 
del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, 
Cerdanyola del Vallès i Rubí.

Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada 
any al nostre país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la 
proximitat de les dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de 
justícia no pot anar en detriment de I'atenció de proximitat a les víctimes de 
violència masclista sinó que han d’apostar perquè siguin els òrgans judicials 
especialitzats en violència de gènere aquells que es desplacin pel territori.

Per tot l’esmentat fins ara, el Ple Municipal de La Roca del Vallès acorda:

1r. Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a 
posicionar-se contra la proposta de comarcalització del TSJC i al Ministeri de 
Justícia del Govern d’Espanya a no aprovar el Reial Decret que estableixi 
l’extensió de la jurisdicció de determinats Jutjats de VIDO de la província de 
Barcelona a dos o més partits.

2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista.

3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que estudiï els recursos i mitjans per 
facilitar I'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, i que 
aquest extrem passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

4t. Adherir-nos al manifest de l’Associació de dones juristes contra la supressió de 
determinats jutjats de violència sobre la dona de Catalunya.

5è Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del 
Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, al Col·legi de l’advocació de 
Barcelona i a les entitats i associacions del municipi.

B-4 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per crear un pla de 
manteniment per als torrents de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Anna Raymí Marata, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de
la Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ayuntamiento de La Roca del Vallés, eleva a Pleno 
de la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La prevención de catástrofes como consecuencia de los fenómenos 
meteorológicos es fundamental y esencial. Entendemos que es la única vía posible 
para evitar situaciones de riesgo y de emergencia de la población (nos referimos 
tanto a la vida como a la integridad física) y, cómo no, también de los bienes 
(muebles e inmuebles) y, del medio ambiente.

La iniciativa que hoy presentamos tiene como protagonista los torrentes de nuestro 
municipio. La actuación preventiva es necesaria para detectar y evitar situaciones 
de riesgo, peligro y, posibles tragedias. Son las administraciones y no los 
ciudadanos los que deben ocuparse y ejercer este tipo de control y prevención.

Es necesario que, de manera urgente, el gobierno de La Roca del Vallés 
establezca un plan de limpieza con su respectivo calendario de actividades.

Resulta evidente que, ante la falta de previsión, protocolos y calendarios se 
desencadena, por lo general, actuaciones con carácter de urgencia y emergencia. 
La acción preventiva es una medida efectiva. Actuar a modo de urgencia debe ser 
la única vía ante situaciones de difícil previsión. Esto es, situaciones de excepción. 
Entendemos que es fundamental saber siempre y en todo momento el estado en el 
que se encuentran los torrentes, las actuaciones realizadas y las previstas a 
realizar. Esto es, ejercer un control efectivo en cada uno de ellos.

Desde Ciudadanos la Roca del Vallés siempre trabajaremos y nos esforzaremos 
en evitar situaciones que conlleven actuaciones de urgencia y/o emergencia. Es 
necesario, por tanto, soluciones preventivas y efectivas ante fenómenos adversos 
cuyas consecuencias pueden ser debidamente corregidas mediante actividades 
protocolizadas, de mantenimiento, con riguroso seguimiento.

Por todo ello proponemos al Pleno de La Roca del Vallés los siguientes
ACUERDOS:

1- Trabajar junto con el ACA en un calendario de limpieza para los torrentes que 
sean competencia tanto del ACA como del Ayuntamiento de la Roca. Es decir, 
pedir los permisos de limpieza con antelación y de forma programada para evitar 
retrasos por parte del ACA en su aprobación. Adelantándonos a las épocas de 
lluvia y así poder evitar posibles daños y catástrofes.

2- Hacer un estudio técnico de los torrentes del municipio y poder así presupuestar 
con antelación el coste de un correcto mantenimiento anual.

Deliberacions:
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Sr. Alcalde.- El següent, la següent moció és del grup de Ciutadans, si ens la volen 
presentar?, si són tan amables, serà el senyor Marín.

Sr. Marín.- Bueno, señor alcalde, gracias. A ver, está moción va, sobre todo, encaminada 
al mantenimiento de los torrentes, el municipio también tiene ríos, se entiende, ¿vale?, 
hago una exposición breve porque si no, nos alargamos en el tema mucho. 

A ver, la prevención de catástrofes como consecuencia de los fenómenos meteorológicos 
es fundamental y esencial. Entendemos que es la única vía posible para evitar situaciones 
de riesgo y de emergencia de la población. Son las administraciones y no los ciudadanos 
los que deben ocuparse de ejercer este tipo de control y prevención. Creemos que la 
única acción que es la acción preventiva, es la única medida efectiva, para evitar estas 
cosas. Entendemos que es fundamental saber siempre y en todo momento el estado en el 
que se encuentran los torrentes, actuaciones realizadas, y las previstas a realizar, esto es 
ejercer un control efectivo en cada uno de ellos.

Eh, poca cosa más, paso a leer lo que proponemos, porque si no…

1º- Trabajar junto con el ACA en un calendario de limpieza para los torrentes que 
sean competencia tanto del ACA como del ayuntamiento. Es decir, pedir los 
permisos de limpieza con antelación y de forma programada para evitar retrasos 
por parte del ACA en su aprobación. Adelantándonos a las épocas de lluvia y así 
poder evitar posibles daños y catástrofes.

2º- Hacer un estudio técnico de los torrentes del municipio y poder así 
presupuestar con antelación el coste de un correcto mantenimiento anual.

Gracias

Sr. Alcalde.- Gràcies, té la paraula el senyor Jordi Bacardit, regidor de Medi Ambient i 
pagesia.

Sr. Bacardit.- Hola, bona nit! Eh, senyor Marín, eh, és, sobre el tema del manteniment 
dels torrents i rius, tot això, és exclusivitat del ACA, o sigui, nosaltres no tenim cap mena 
de intervenció, tots els torrents i rius que estiguin fora del nucli urbà són exclusivitat seva, 
no ens deixen tocar res. Tots els torrents i rius que passin pels nuclis urbans, el càrrec és 
nostre, però sempre demanant una autorització, això de crear un calendari amb aquesta 
gent, és molt difícil. Eh, l’última autorització que li vam sol·licitar, va ser al mes de juliol, i a 
data d’avui, no tenim resposta alguna sobre fer la neteja dels torrents. O sigui que parlar 
amb ells, nosaltres, el senyor alcalde i jo, vam anar, personalment, amb aquesta gent de 
l’ACA, per demanar a una persona, a una mida d’anar més ràpids, fins ara, no ens han 
contestat. Ens van dir una sèrie d’agents, però, el protocol és fer un projecte, quan 
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nosaltres veiem que hi ha un malmès a algun torrent o algun riu, i sol·licitar-ho. Però ja 
dic, l’últim es va fer a finals del més de juliol i a data d’avui no hi ha resposta d’autorització 
que puguem intervindre, això sempre i quan sigui del nucli urbà. Però si és fora del nucli 
urbà, ni l’ajuntament pot fer cap intervenció, o sigui, és exclusiu de l’ACA, nosaltres 
podem reclamar una i altra vegada, una i altra vegada, com estem fent, però no ens estan 
fent cas de cap manera. Sí, sí, així ningú. És que, ja dic, portem temps discutint amb 
aquesta gent, tinc tota una sèrie agenda, o sigui, de persones, apuntat i tot, però sí, tot 
molt maco, tu vas en allí, i a més, actualment, tenim demanat una partida, ... li hem 
demanat una partida, de la qual van dir que ens concedirien 14.800 €  per neteja, només, 
del riu Mogent, però sempre i quan, els pressupostos de la Generalitat es tiressin 
endavant, si no, no hi ha ni partida, ni res. O sigui, fins que no tinguem pressupostos de la 
Generalitat, no ens donaran aquesta petita partida per netejar el riu Mogent, no hi ha ni 
partides ni torrents ni res. Actualment, ja pots crear una calendari amb ells, pots trucar en 
el tècnic, a l’inspector que tenen, pots parlar.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Mar. Si, fem el primer torn i després vostè torna a intervenir, 
eh, si us plau?. No?, Dani?, no? Senyora Pujol? Endavant.

Sra. Pujol.- Bé, malgrat l’explicació que ha donat el company Jordi, que a més i a més, és 
la realitat, nosaltres entenem que els torrents són un, en tenim, per sort, que vivim en un 
entorn natural, en un entorn a prop de la muntanya, que tenim molts torrents, i que són un  
problema, i amb aquestes, amb el Glòria que ha passat, fa poquet, ens n’hem adonat que 
realment són un problema, són un problema greu, i és evident en que nosaltres hem 
d’estar, hem de votar a favor d’aquesta moció, perquè hem de posar tots els esforços, tota 
la, tota la nostra energia, doncs, perquè l’ACA, que sembla que no ho vegi, que tenim un 
problema, perquè Catalunya s’ha inundat, gran culpa és perquè, gran part és perquè els 
torrents, i les rieres, i els rius estan no estan nets, reaccioni, i ens doni una mica més 
d’autonomia de gestió pel que fa als trams urbans dels torrents, i dels rius, i de les rieres. 
Per tant, el nostre, la nostra, el nostre sentit del vot serà favorable a aquesta moció.   

Sr. Alcalde.- Senyor Marín.

Sr. Marín.- Señor regidor, eh, me gustaría saber que entiende usted por tramos urbanos, 
que parte del municipio, los torrentes están en tramo urbano, porque me acaba de 
reconocer que eso es cosa nuestra, y hace mucho tiempo que no se limpia, no creo que 
nos llevemos, hace mucho, hace mucho, hay que pasearse un poquito más, hay que 
pasearse más, entonces, pregunto, cuantos torrentes pasan por suelo urbano en la Roca, 
¿los tienen controlados?, ¿los tienen cuantificados?, ¿han pedido por todo?

A ver, es muy fácil decir, hemos reclamao, reclamao, reclamamos, personalmente confío 
en su palabra, yo no sé si reclaman, o pasan una instancia o pasan una petición, y ahí se 
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queda archivada, yo lo he hecho, me lavo las manos, pero realmente no sé, quiero 
confiar, supongo que sí, porque hace mucho, mucho, si son responsabilidad los que 
pasan por suelo urbano, pues ya saben qué tramos tienen ustedes como suelo urbano. 
Simplemente esto.

Sr. Bacardit.- Eh, mira, los, según l’ACA los que están considerados por tramo urbano, 
los que en los dos lados, en los dos costats del riu en què hi hagi nucli urbà, això és 
bastant difícil, si anem a la Torreta, hi ha una part, que sí que hi ha zona urbana, i a l’altra 
costat és zona rústica, zona verda, és un limbo, ningú sap quina part li toca, nosaltres 
intervenim com si fos una part urbana, perquè hi ha una part que hi toca, però segons 
l’ACA tindrien que ser les dues parts, i aquí hi ha el conflicte, per saber quin costat és un i 
l’altre. Nosaltres tenim una partida, per fer aquests manteniments, però aquesta partida 
està subjecta a que l’ACA ens l’autoritzi, nosaltres tenim, eh, la sol·licitud, ells, 
automàticament, en poc temps, ens envien un correu dient que sí que han rebut la 
sol·licitud, i que esperem la resposta, ja dic, l’última sol·licitud que vam fer al mes de juliol, 
a data d’avui, no tenim resposta, per fer intervenció, en aquest cas, va ser en el cas, en el 
torrent del Ramassar, de la Torreta, no hi ha l’autorització, encara, perquè nosaltres 
puguem intervenir allà, sí que podem fer, una altra, ara, demanant ara, de cara a l’estiu, a 
veure si amb sort, amb 6 mesos, ens l’autoritzen, però es que estem en aquell limbo, no 
sabem quan ens contestaran, no sabem quan podrem fer la intervenció, i a més a més, 
tenim el següent problema, nosaltres podem fer un manteniment d’aquesta zona, però la 
part, eh, superior del riu, del torrent, pertanyen a altres municipis, si ells no ho fan, el dia 
que plogui, tot això ens baixa a nosaltres, també, encara que es faci la neteja, tornem a 
estar igual, o sigui, aquí hi ha varis conceptes, una mica complexos, s’està treballant en 
algo, però encara no hi ha res per poder dir i prometre algo que encara no se sàpiga, però 
ja li dic, s’hauria de buscar una empresa que es fes càrrec, i al mateix temps, que aquesta 
empresa estigues autoritzada per l’ACA, però això, és complex, perquè no existeix, una  
empresa així...

Sr. Alcalde.-  Jo, si, si els serveix també, per a, per afegir una miqueta a la resposta del 
Regidor, que com bé diu, hem tingut diferents reunions, també vam tenir una amb el 
Consorci del riu Bessos – Tordera, eh, el Consorci, després de diferents peticions, i és qui 
ens ajuda a intentar gestionar subvencions per les diferents lleres, pels torrents i pel riu 
Mogent, que evidentment, en alguns casos s’ha fet l’actuació, i potser quan vostè s’hi ha 
passejat no ho l’ha vist, però potser, només dic potser, dir-li a un regidor, eh, que, eh, que 
no es passeja, o potser, no cal. Dit això, dit això, no sé si vostè sap, doncs, la pregunta 
que ha fet, perquè suposo que vostè ho sap, esperant la resposta, que com a regidor que 
ve amb una moció així, no ha fet una pregunta sense saber-ho, per tant, ara jo tampoc li 
demanaré, però només, només simplement és que hem de tractar les coses com pertoca. 
A la Torreta, per exemple, aquesta neteja que no ha estat autoritzada, molt bé, no ha estat 
autoritzada, no tenim el paper que ho autoritza, de fet, teníem un paper que ens deia, 
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“vigileu el que feu, perquè podeu posar-vos en un problema”. Perfecte!, doncs els vam 
explicar el que faríem, i es va fer. La resposta encara està sense fer. Es passarà un any, 
un any i mig, o no respondran mai, com algunes vegades ha passat, però les 
intervencions s’han de fer, i es fan. L’altre cosa és les intervencions que alguns, eh, ens 
imaginem que es poden fer amb la llera d’un torrent, un riu, i no són certes, perquè el que 
nosaltres puguem fer, potser no ho podem fer, dic només potser, eh!, unes de les coses sí 
que es poden fer, altres no. Amb l’ACA, per exemple, eh, per pujar a Can Granota, el pas 
de pujada de Can Granota, fa més de, i vaig anar jo, que el senyor Fernández era 
l’alcalde, i ens van dir que ho farien, i no s’ha fet res, però de fet no han vingut ni a 
presentar-nos, les diferents vegades que n’hem parlat, ara no saben ni que això es va 
parlar, la gent que teòricament són qui ha de decidir. Si fins ara anàvem així, després del 
que ha passat amb el Glòria, ara ho tenim malament de veritat. I a dia d’ahir, es va poder 
obrir, quan va parar de passar l’aigua, per exemple, la peixera de, del carrer de l’església, 
i es va fer amb els mitjans municipals, tan de la empresa de neteja, com de la brigada 
municipal, com de la jardineria, tothom treballant a l’hora per obrir-lo, i aquí comencem a 
parlar si és nostre, si és d’ells. Clar, ells diuen: “No, a partir de la peixera és vostre”. Molt 
bé, doncs els 4 metres d’aquest arbre que queden abans de la peixera és vostre, com ho 
feu?, quan veniu a treure’l? Clar, no ens fan  ni cas, i aquest arbre s’ha de treure, i aquest 
arbre bé de tota una zona on no es fa cap mena d’intervenció des de fa molts anys, ara, si 
anem al, si anem a la trama urbana, vostès veuran uns troncs, que han quedat en allà, 
que venen de la part que l’ACA no ha netejat, perquè el que sí que es va fer, després 
d’uns quants anys de no fer-se, una neteja de la trama urbana, traient arbres que hi 
havien, rentadores. Segur que vostè va veure els més de 8 camions que, que vam treure 
banyeres d’allà dintre, i de les piles que van quedar fora, doncs aquestes coses les podem 
fer amb els recursos que tenim, i sobretot amb les autoritzacions. El Consorci ara el que 
està dient és que intentaran gestionar-lo ells. Tant de bo que ho gestionin ells, que tinguin 
un permís absolut de l’ACA i que l’ACA els digui: “podeu fer el que vulgueu” i ells com a 
professionals del tema, ens permetin o no ens permetin aquestes actuacions. Segur 
perquè serà molt més fàcil d’agilitzar-ho, de fet, nosaltres el que estem intentant amb el 
Consorci del Besos – Tordera,  és cada vegada tenir-hi més, més contacte, i posar-li més 
recursos perquè ells ens facin aquestes feines, perquè si ells triguen pocs temps a fer-ho, 
i ja tenen una empresa contractada que pugui fer aquestes neteges, a nosaltres, com a 
municipi, ens serà encara molt més fàcil, i pensin, també, que moltes vegades, quan fem 
algunes neteges que no estan previstes, i les acabem fent, el que hem d’acabar decidint 
és si netejarem “x” zones verdes que queden una mica més allunyades dels nuclis o 
netegem els torrents. I això, com deia el senyor Fernández, ens toca a nosaltres, que és 
prioritzar políticament, llavors, agafem i diem, doncs mira, aquestes zones verdes, aquest 
any, no es podran netejar, perquè hem prioritzar aquestes neteges perquè si no tenim els 
recursos necessaris, però, totalment d’acord, l’explicació aquesta que li intentem donar, 
no a vostè només, sinó també, a la gent que ve en el plenari, perquè se sàpiga, però els 
acords que vostè ens diuen, eh, com no potser d’una altra manera, totalment, totalment 
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d’acord, els hem d’exigir, només faltaria!, també és veritat que ara sabem, que la seva 
resposta, si ara no era, no era fluida, probablement encara ho sigui menys, per la situació 
amb la que ha quedat el país després del pas del Glòria, però, totalment d’acord a poder-
la aprovar.

Sr. Marín.- Eh, bueno, eh, sí, paseo por el Mogent, lo veo cada día, y sí que lo veo, 
cuando lo limpian o no lo limpian, paso cada día, y luego, otra cosa, creo que hablo 
también por mi compañera, cualquier actuación que considere el equipo de gobierno que 
hay que hacer, como anexo, con o sin permiso, tendrá siempre el apoyo, y ya está, ho 
recolzarem, no lo duden…, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Seguridad, siempre pasa 
delante, si hay que entregar un papel de que hay peligro de cualquier ciudadano

Sr. Alcalde.- D’acord, el que sí que li dic és, es va donar una autorització verbal, no ha 
arribat l’altra, sense autorització, miri, sense autorització nosaltres podem fer bestieses, i 
no acabaríem, davant d’un jutge, amb depèn quines peticions, i en canvi, en temes medi 
ambientals, acabem davant d’un jutjat, i els delictes, possibles delictes medi ambientals, 
eh, tens tots els números d’acabar a presó. Pots haver robat el que vulguis, i depèn qui 
siguis no et passarà res, però un delicte medi ambiental et pot portar a la presó. Per tant, 
nosaltres, també entendran, que quan fem coses d’aquestes, i per això he volgut explicar, 
es va donar el permís i l’autorització verbal, però la que arriba per escrit, et ve amb una 
amenaça, de fet, “no facis res perquè això és constitutiu, eh?, o pot portar certes coses”, 
al final, hi ha arbres de la riera, que ens demanen els veïns i veïnes que traguem, que 
nosaltres, no és que siguem, allò de dir: “No, no, aquest arbre, encara que ens ho demani 
la gent, només per tocar els nassos, no el traurem, no, no, fem la petició”, i ve l’ACA i ens 
diu: “No, li pots baixar el volum, li pots treure, eh, pes, però l’has de seguir deixant aquí 
perquè...”, i com et digui l’has de seguir deixant en aquí, l’has de deixar. Potser, al 
següent temporal, te’l fot a terra, i dius: “Val, ara que el podem tirar”, ara que no tenim les 
màquines aquí per treure’l, que l’altra vegada sí que les teníem, ara que no tenim els 
recursos, que abans sí que els teníem, ara és quan em permets treure’l. Doncs, 
malauradament, és com podem anar, per tant, ja li dic, li agraeixo el suport, però sempre 
ho farem dintre de la legalitat, eh!, com no pot ser d’una altra manera. 
Gràcies. 

Doncs, eh, si els hi sembla, passem a votació?

Votacions 

Aprovat per unanimitat la moció amb les esmenes proposades, la qual, un cop esmenada, 
literalment diu: 

Anna Raymí Marata, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de
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la Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ayuntamiento de La Roca del Vallés, eleva a Pleno 
de la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La prevención de catástrofes como consecuencia de los fenómenos 
meteorológicos es fundamental y esencial. Entendemos que es la única vía posible 
para evitar situaciones de riesgo y de emergencia de la población (nos referimos 
tanto a la vida como a la integridad física) y, cómo no, también de los bienes 
(muebles e inmuebles) y, del medio ambiente.

La iniciativa que hoy presentamos tiene como protagonista los torrentes de nuestro 
municipio. La actuación preventiva es necesaria para detectar y evitar situaciones 
de riesgo, peligro y, posibles tragedias. Son las administraciones y
no los ciudadanos los que deben ocuparse y ejercer este tipo de control y 
prevención.

Es necesario que, de manera urgente, el gobierno de La Roca del Vallés 
establezca un plan de limpieza con su respectivo calendario de actividades.

Resulta evidente que, ante la falta de previsión, protocolos y calendarios se 
desencadena, por lo general, actuaciones con carácter de urgencia y emergencia. 
La acción preventiva es una medida efectiva. Actuar a modo de urgencia debe ser 
la única vía ante situaciones de difícil previsión. Esto es, situaciones de excepción. 
Entendemos que es fundamental saber siempre y en
todo momento el estado en el que se encuentran los torrentes, las actuaciones
realizadas y las previstas a realizar. Esto es, ejercer un control efectivo en cada
uno de ellos.

Desde Ciudadanos la Roca del Vallés siempre trabajaremos y nos esforzaremos 
en evitar situaciones que conlleven actuaciones de urgencia y/o emergencia. Es 
necesario, por tanto, soluciones preventivas y efectivas ante fenómenos adversos 
cuyas consecuencias pueden ser debidamente corregidas mediante actividades 
protocolizadas, de mantenimiento, con riguroso seguimiento.

Por todo ello proponemos al Pleno de La Roca del Vallés los siguientes
ACUERDOS:

1- Trabajar junto con el ACA en un calendario de limpieza para los torrentes que 
sean competencia tanto del ACA como del Ayuntamiento de la Roca. Es decir, 
pedir los permisos de limpieza con antelación y de forma programada para evitar 
retrasos por parte del ACA en su aprobación. Adelantándonos a las épocas de 
lluvia y así poder evitar posibles daños y catástrofes.
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2- Hacer un estudio técnico de los torrentes del municipio y poder así presupuestar 
con antelación el coste de un correcto mantenimiento anual.

B-5 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per crear un pla de revisió, 
adequació i manteniment de parcs infantils i zones d’esbarjo, així com l’estudi per a 
la seva adaptació a nens amb diversitat funcional.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general 
de 21 de novembre de 2019, amb el contingut següent: 

Anna Raymí Marata, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de la 
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ayuntamiento de La Roca del Vallés, eleva a Pleno de 
la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los parques infantiles se instalan y con el tiempo se producen deficiencias, tanto a 
nivel de seguridad, mantenimiento y limpieza como en lo obsoleto de muchos de 
los aparatos de juego.

La normativa europea UNE-EN 1176 y 1177 establece una larga serie de 
exigencias en materia de seguridad para evitar accidentes en los parques de juego 
infantiles. Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los equipos 
(columpios, toboganes, balancines, entre otros) y los materiales utilizados, las 
dimensiones de los huecos y espacios libres que eviten riesgos de atrapamiento, 
las distancias y alturas de seguridad, la protección contra caídas y enganchones 
de ropa y pelo, y muchos otros aspectos.

Además, hacen referencia a los grosores de recubrimiento de las áreas de juego, a 
los requisitos de la instalación (por ejemplo, en su cimentación), las distancias 
libres de obstáculos y al mantenimiento posterior del área de juego. Por desgracia, 
esta normativa no es de obligado cumplimiento. Se trata, más bien, de 
recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio. Las autoridades han 
determinado que sea de libre aplicación.

Puede comprobarse a simple vista que muchos parques infantiles de La Roca del 
Vallés, como consecuencia de su uso, las inclemencias meteorológicas, y debido 
quizás a algunos actos vandálicos, las equipaciones y mobiliario de los juegos 
infantiles se encuentran en condiciones poco aptas para su uso.

El desgaste de estas instalaciones es inevitable, pero no debe ser excusa para la 
dejadez de estas zonas, ya que muchas de las carencias que presentan serían 
subsanables con un plan de adecuación de esas instalaciones y un programa de 
supervisión y mantenimiento periódico de las mismas.
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Uno de los aspectos más importantes que afecta a la seguridad de un parque 
infantil es su pavimento. La superficie que hay bajo las instalaciones de un parque 
infantil debe ser lo bastante blanda y firme como para amortiguar el impacto de la 
caída del niño. El pavimento amortiguador  de caídas que se suele instalar en 
estas áreas de juego suele ser caucho, pero hay muchos parques existentes en 
nuestro municipio que presentan un pavimento de tierra o gravilla, la cual para ser 
apta tiene que estar suelta y no compactada, y debe tener una profundidad de 
unos 20cm para alturas máximas de 2 metros. Pero este material tiene la 
desventaja de que necesita un mantenimiento continuo para que siempre tenga la 
profundidad necesaria y además debe mantenerse limpia, pues puede ser un foco 
importante de suciedad, que afecte a la salud de los pequeños, sin olvidar que la 
arena al ser un material suelto hace difícil la movilidad por la superficie 
especialmente para los más pequeños y los niños con diversidad funcional.

Otro punto a tener en cuenta es que en la Roca del Vallés residen niños con 
movilidad reducida. La inclusión social de personas con diversidad funcional debe 
ser compromiso del Ayuntamiento de La Roca del Vallés. También debe ser 
compromiso la garantía de accesibilidad universal, entendida como una condición 
indispensable para garantizar la autonomía, la no discriminación, y la igualdad 
entre todas las personas.

De lo que se trata es que niños con diversidad funcional puedan jugar en el mismo 
lugar. Se trata de aplicar nuevos criterios de diseño en parques infantiles 
accesibles sin exclusión.

En definitiva, se trata de fomentar el uso y disfrute de las instal·lacions recreativas 
como espacios públicos seguros a través de estas herramientas: revisión, 
adecuación y establecimiento de un programa de mantenimiento.

Por todo ello proponemos al Pleno de La Roca del Vallés los siguientes
ACUERDOS:

1. Evaluación por parte de los técnicos del Ayuntamiento de la situación actual de 
los parques infantiles de nuestro municipio, para elaborar un plan para llevar a 
cabo las mejoras necesarias.

2. Estudio de necesidad por parte del Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat para niños con diversidad funcional en nuestro municipio.

3. Garantizar que los parques de nueva creación cumplan las exigencias y 
parámetros de accesibilidad.

4. En los parques existentes, empezar esa adaptación con ocasión de arreglo, 
mantenimiento o ampliación de los mismos.
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Deliberacions:

Sr. Alcalde.- La següent també, eh, és del grup de Ciutadans.

Sra. Raymí.- Sí, igual que, que Carlos, también voy a mencionar los puntos más 
importantes para tener más tiempo en una posible discusión o argumentación. Esta 
moción va dirigida a los parques infantiles de La Roca, que bueno, se ven a simple vista 
que les falta mantenimiento o tienen muchos daños, ¿no?, que, en muchos casos pues, 
se evita su uso, el desgaste en las instalaciones es inevitable, pero no debe ser excusa 
para dejadez de estas zonas.

Otro punto a tener en cuenta es que en La Roca del Vallès residen niños con movilidad 
reducida. La inclusión social de personas con diversidad funcional debe ser compromiso 
del Ayuntamiento de, de este pueblo. Se trata de aplicar nuevos criterios de diseño en 
parques infantiles sin exclusión. Por tanto, ya procedo a leer los acuerdos:

Número 1. Evaluación por parte de los técnicos del Ayuntamiento de la situación 
actual de los parques infantiles de nuestro municipio, para elaborar un plan para 
llevar a cabo las mejoras necesarias.

Punto número 2. Estudio de necesidad por parte del Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat para niños con diversidad funcional en nuestro municipio.

Acuerdo númrero 3. Garantizar que los parques de nueva creación cumplan las 
exigencias y parámetros de accesibilidad.

Y por último, punto número 4. En los parques existentes, empezar esa adaptación 
con ocasión de arreglo, mantenimiento o ampliación de los mismos.

Muchas gracias

Sr. Alcalde.- Gràcies!, algú vol dir el que sigui? Regidor, Albert Bassa, regidor d’obres i 
serveis.

Sr. Bassa.- Hola, bona nit, eh, potser de una altra manera, estem d’acord, sí, sempre 
estarem d’acord en això. Només explicar que l’avaluació dels tècnics de l’Ajuntament, o 
sigui, de l’empresa, que tenim una empresa de manteniment, estan començant a fer-ho. 
L’estudi aquest de necessitats, l’agafaré, m’ha semblat una bona idea, a part d’això. El, 
garantitzar que els parcs de nova creació, ah, compleixen les exigències de paràmetres 
d’accessibilitat és una idea, bé, que ho havíem parlat tots, és una idea que hem d’anar 
tots, o sigui, no només nosaltres, sinó tota la societat en general. Y, només un això, en els 
parcs existents, començant amb ocasió de la, bé amb ocasión del arreglo, mantenimiento, 
y ampliación de los mismos, jo posaria, si no us sembla malament, això “un cop acabat 
l’estudi, l’avaluació dels tècnics, i l’estudi de l’òrgan, de l’Institut Municipal de les 
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Persones, només és un apunt,... Clar!, mentre no tinguem l’estudi. Com podeu, com heu 
pogut veure tenim ja una inversió de 50.000 €, amb una previsió que sigui de 50.000 
€/anual, en els pròxims 4 anys, com a mínim, per poder millorar tots els parcs que tenim, 
perquè són parcs, com dius, hi han parcs bastants oxidats.

Sra. Raymí.- Eh, doncs em sembla perfecte la modificació que proposes, i sí que he vist 
els 50.000 € que presentava la Marta, i m’agrada veure que anem pel mateix camí, o 
sigui, endavant. Gràcies!

Sr. Alcalde.- A part, també hem d’afegir, que ja hi ha una partida de 20.000 €, em sembla, 
si?, de 20.500 € en manteniments, que per tant, amb els manteniments ja alguns, en 
alguns casos, els aparells estan en una situació, que ja casi, casi, el manteniment, el 
manteniment se segueix fent, però és pràcticament tornar-ho a deixar, a deixar nou, 
perquè si no tens partida d’inversió, o creus que amb el tema del manteniment pots deixar 
en bona situació algun, doncs també es fa, per tant, seguim amb aquest, amb aquest.
Doncs si els hi sembla, llavors sí que hauríem de modificar a, quin punt era? El, el quart, 
doncs, eh. En aquí posem, eh, que els parcs existents començar l’adaptació amb ocasió 
del arrenjament, en aquí afegiríem que es farà després de l’estudi pertinent, per tant, quan 
tinguem l’estudi i veiem això, doncs farem el punt 4. D’acord?

Doncs passaríem a votar la modificació de la moció.

Sí, aprovada per unanimitat.

I després passaríem a, a votar la moció.

Votacions 

Aprovada per unanimitat la moció esmenada, la qual literalment diu: 

Anna Raymí Marata, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos – Partido de la 
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ayuntamiento de La Roca del Vallés, eleva a Pleno de 
la Corporación para su debate y votación la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Los parques infantiles se instalan y con el tiempo se producen deficiencias, tanto a 
nivel de seguridad, mantenimiento y limpieza como en lo obsoleto de muchos de 
los aparatos de juego.

La normativa europea UNE-EN 1176 y 1177 establece una larga serie de 
exigencias en materia de seguridad para evitar accidentes en los parques de juego 
infantiles. Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los equipos 
(columpios, toboganes, balancines, entre otros) y los materiales utilizados, las 
dimensiones de los huecos y espacios libres que eviten riesgos de atrapamiento, 
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las distancias y alturas de seguridad, la protección contra caídas y enganchones 
de ropa y pelo, y muchos otros aspectos.

Además, hacen referencia a los grosores de recubrimiento de las áreas de juego, a 
los requisitos de la instalación (por ejemplo, en su cimentación), las distancias 
libres de obstáculos y al mantenimiento posterior del área de juego. Por desgracia, 
esta normativa no es de obligado cumplimiento. Se trata, más bien, de 
recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio. Las autoridades han 
determinado que sea de libre aplicación.

Puede comprobarse a simple vista que muchos parques infantiles de La Roca del 
Vallés, como consecuencia de su uso, las inclemencias meteorológicas, y debido 
quizás a algunos actos vandálicos, las equipaciones y mobiliario de los juegos 
infantiles se encuentran en condiciones poco aptas para su uso.

El desgaste de estas instalaciones es inevitable, pero no debe ser excusa para la 
dejadez de estas zonas, ya que muchas de las carencias que presentan serían 
subsanables con un plan de adecuación de esas instalaciones y un programa de 
supervisión y mantenimiento periódico de las mismas.

Uno de los aspectos más importantes que afecta a la seguridad de un parque 
infantil es su pavimento. La superficie que hay bajo las instalaciones de un parque 
infantil debe ser lo bastante blanda y firme como para amortiguar el impacto de la 
caída del niño. El pavimento amortiguador de caídas que se suele instalar en estas 
áreas de juego suele ser caucho, pero hay muchos parques existentes en nuestro 
municipio que presentan un pavimento de tierra o gravilla, la cual para ser apta 
tiene que estar suelta y no compactada, y debe tener una profundidad de unos 
20cm para alturas máximas de 2 metros. Pero este material tiene la desventaja de 
que necesita un mantenimiento continuo para que siempre tenga la profundidad 
necesaria y además debe mantenerse limpia, pues puede ser un foco importante 
de suciedad, que afecte a la salud de los pequeños, sin olvidar que la arena al ser 
un material suelto hace difícil la movilidad por la superficie especialmente para los 
más pequeños y los niños con diversidad funcional.

Otro punto a tener en cuenta es que en la Roca del Vallés residen niños con 
movilidad reducida. La inclusión social de personas con diversidad funcional debe 
ser compromiso del Ayuntamiento de La Roca del Vallés. También debe ser 
compromiso la garantía de accesibilidad universal, entendida como una condición 
indispensable para garantizar la autonomía, la no discriminación, y la igualdad 
entre todas las personas.

De lo que se trata es que niños con diversidad funcional puedan jugar en el mismo 
lugar. Se trata de aplicar nuevos criterios de diseño en parques infantiles 
accesibles sin exclusión.
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En definitiva, se trata de fomentar el uso y disfrute de las instal·lacions recreativas      
como espacios públicos seguros a través de estas herramientas: revisión, 
adecuación y establecimiento de un programa de mantenimiento.

Por todo ello proponemos al Pleno de La Roca del Vallés los siguientes
ACUERDOS:

1. Evaluación por parte de los técnicos del Ayuntamiento de la situación actual de 
los parques infantiles de nuestro municipio, para elaborar un plan para llevar a 
cabo las mejoras necesarias.

2. Estudio de necesidad por parte del Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat para niños con diversidad funcional en nuestro municipio.

3. Garantizar que los parques de nueva creación cumplan las exigencias y 
parámetros de accesibilidad.

4. En los parques existentes, empezar esa adaptación con ocasión de arreglo, 
mantenimiento o ampliación de los mismos, una vez acabado el estudio de los 
técnicos i del Institut Municipal de persones amb discapacitat.

Sr. Alcalde.- Després estem amb el punt de dació de compte, no, hem d’afegir els punts 
de, d’urgència.

URGÈNCIES

1.Moció en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació del grup municipal 
socialista de la Roca del Vallès.

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

La transformació del món laboral a uns ritmes vertiginosos que produeixen grans 
desequilibris socials exigeix de respostes urgents. Les noves relacions laborals, els 
avenços tecnològics i la configuració del mercat laboral aportaran, també, noves 
oportunitats que exigeixen una actuació proactiva dels poders públics i la màxima 
col·laboració i cooperació entre ells.

Les polítiques actives d’ocupació són i han de ser l’eina que ha de permetre arribar 
a la plena ocupació i de qualitat. Les polítiques, actives dins de les polítiques 
d’ocupació, juguen un rol determinat quan no es produeix l’encaix entre l’oferta i la 
demanda de feina.

En aquest sentit, l’Article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la 
Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que 
inclou en tot cas les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones 
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amb demanda d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les 
subvencions corresponents.

Per altra banda, l’Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix les 
competències pròpies dels governs locals, entre les quals es troba la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tota mena d’activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turística i foment de l’ocupació.

Al llarg de més de 40 anys, les accions ocupacionals dels ajuntaments han 
esdevingut cabdals en la garantia de la cohesió social, focalitzant el 
desenvolupament de la persona com a centre de les seves polítiques.

Però la col·laboració, la cooperació i la concertació entre els diferents agents 
(Estat, Generalitat i governs locals) és bàsica en l’execució de les polítiques 
actives d’ocupació, com mostra la llarga trajectòria arreu del territori on 
instruments, com les meses locals d’ocupació, han incrementat l’efectivitat de les 
actuacions.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, a través de la conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies, ha emprès un camí de canvi radical en l’execució de les 
polítiques públiques d’ocupació, tant en les formes com en el fons.

La manca de diàleg sincer en l’elaboració del desplegament de la Llei 13/2015, de 
9 de juliol d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, ha estat la tònica general en aquest procés. Pretendre aprovar una 
normativa d’aquest abast mitjançant decret, excloent el necessari debat, és voler 
donar l’esquena de nou al món municipal. A més, la manca de transparència 
genera la impossibilitat de previsió en la planificació i, en conseqüència, incertesa 
en els governs municipals. A més, els terminis fixats per al·legar s’han fet coincidir 
en ple període de constitució dels nous ajuntaments, impossibilitant el debat i la 
possibilitat d’aportar el coneixement del món local.

La concertació territorial és imprescindible. Però no es pot concertar pel territori 
sense el territori.

D’altra banda, la proposta del Govern desvirtua, per la porta del darrere, la 
capacitat efectiva dels ajuntaments reconeguda a les lleis. Pretendre modificar el 
percentatge en la distribució de les subvencions i el seu finançament finalista 
atempta contra el principi d’autonomia local deixant-lo, de fet, buit de contingut 
sense poder executar amb criteri propi aquestes polítiques. Un gran nombre de 
municipis es veuran impossibilitats per fer front a subvencions plurianuals amb un 
percentatge del 30% del finançament contra pressupost propi.

En conseqüència, fer recaure en el finançament local un major pes del 
finançament de serveis públics de primera necessitat, en una major aportació que 
la mateixa Generalitat, amb la competència executiva, ofegarà més el finançament 
dels ajuntaments i suposarà aleshores que els ciutadans i les ciutadanes no 
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podran optar a aquests serveis que avui els permeten millorar el seu 
desenvolupament personal, social i familiar.

Per tot l’esmentat fins ara, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès presentem al Ple per a la seva aprovació els següents:

Acords

1er. Demanar al Govern de la Generalitat la paralització de la tramitació del Decret 
de desplegament de la Llei 13/2915, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2on. Instar al Govern de la Generalitat a assolir un acord de màxim abast i 
transversal de la mà dels ajuntaments, que pacifiqui i simplifiqui la gestió del model 
ocupacional català, afavoreixi els programes i les accions ocupacionals 
personalitzades i millori l’ocupabilitat i l’adaptació als canvis de les persones i les 
empreses.

3er. Instar al Govern de la Generalitat a establir, en el desplegament de la Llei 
13/2015, un sistema de finançament que garanteixi els programes de polítiques 
públiques d’ocupació sense atemptar contra les finances municipals.

4art. Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, a la conselleria de 
Treball, Afers Socials i Famílies i als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya

Sr. Alcalde.- Havíem parlat que tinc, que teníem una moció del PSC, si no recordo 
malament, eh, de. La té per repartir, senyor Secretari?, no, eh! Bé, és la que ens va 
presentar el PSC, no sé si la vols, perdó, si la vol defensar, senyor García Lorenzana?

Sr. Garcia.- Gràcies senyor Alcalde, sí, sí, la vull defensar. Gràcies. Sí, si, si. Bueno, la, la 
moció té un títol una mica rebuscat, és una moció en defensa de la concertació territorial i 
de l’ocupació, eh, bàsicament faig un resum de la situació, i és, eh, la següent, les 
polítiques actives de, d’ocupació, són unes polítiques que estan en mans del Govern de la 
Generalitat, estan, la Generalitat és la que, eh, proposa i desplega les polítiques actives 
d’ocupació amb coordinació, també, de, amb els ens locals, és a dir, fa fonamentalment 
amb l’Ajuntament, a partir de la Llei, eh, 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En aquests moments, està en tràmit, s’està 
elaborant el reglament que desplega aquesta llei, i, des del nostre punt de vista, eh, 
aquest desplegament de la llei, aquest reglament, que s’està elaborant, i que s’aprovarà 
per decret i que no passarà per, pel Parlament de Catalunya, per fer tot un debat entre 
tots els, els grups polítics, eh, fa una cosa que, eh, la Generalitat ja ens té molt 
acostumats, que és a carregar els finançaments de les polítiques que són, bàsicament, la 
seva responsabilitat, en els ens locals, és a dir, en els ajuntaments, s’està elaborant un 
reglament que tenia un període de presentació d’al·legacions que va coincidir amb el 
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període de formació dels nous ajuntaments, després de les eleccions, de les eleccions 
municipals, amb la qual cosa, els ajuntaments no van poder participar en al·legar sobre 
aquest reglament, i a més a més, es fan a través d’una sèrie de, eh, de mesures de 
finançament que carrega sobre els ajuntaments, sobre els ens locals, el 30% del 
finançament d’aquestes polítiques.

Llavors, aquí, bàsicament, el que demanem és que s’aturi l’aprovació d’aquest reglament, 
i que el que es faci és un debat amb tots els actors, eh, implicats en, eh, el 
desenvolupament de les polítiques actives de, de, d’ocupació. Llavors, els acords, que 
aquests sí que els llegiré, eh, literalment, com vaig, com he fet abans, és: 

“1er. Demanar al Govern de la Generalitat la paralització de la tramitació del 
Decret de desplegament de la Llei 13/ (aquí, en el redactat hi ha un error, no és 
2915, és el 2015) del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya.

2on. Instar al Govern de la Generalitat a assolir un acord de màxim abast i 
transversal de la mà dels ajuntaments, que pacifiqui i simplifiqui la gestió del model 
ocupacional català, afavoreixi els programes i les accions ocupacionals 
personalitzades i millori l’ocupabilitat i l’adaptació als canvis de les persones i les 
empreses.

3er. Instar al Govern de la Generalitat a establir, en el desplegament de la Llei 
13/2015, un sistema de finançament que garanteixi els programes de polítiques 
públiques d’ocupació sense atemptar contra les finances municipals.

4art. Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, a la conselleria de 
Treball, Afers Socials i Famílies i als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya.”

Gràcies

Sr. Alcalde.- Gràcies, algun comentari per part d’algun grup?

Miri, quan vam rebre aquesta moció, la vam estar intentant mirar, i no ens n’hem ensortit, 
perquè hi havia alguns llocs on sí que el posicionament polític agafava per un cantó, altres 
per l’altre, eh, al final, doncs, eh, jo directament, per, per sort de conèixer al Conseller des 
de fa molts anys, li vaig demanar amb qui podia parlar d’aquesta moció, i em va dir: 
“Digues”. Clar, jo el que he parlat amb el Conseller, eh, difereix molt amb el, amb el 
redactat que expressa aquesta moció, clar, nosaltres, eh, sabem, o el Conseller ens ha 
explicat, ja li dic, potser, d’aquestes sorts que tens a vegades, de poder, de poder tenir 
aquestes informacions, clar, se’ns ha explicat que això ha estat molt treballat, per tant, 
algunes de les afirmacions, eh, de, de, que vostè, que vostè deia, no?, és clar, a vegades 
parlem que com ja ens tenen acostumats, no negocien, o no es treballa, o no es treballa 
prou, o no s’ha pactat. Jo el que he sabut és que això s’ha treballat a diferents àmbits i a 
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diferents nivells, eh, en el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, els 
membres, representats de, de, per part, fins i tot, els agents socials i totes les entitats 
afectades, o van aprovar, i van veure favorablement aquesta llei, no? En aquí el que sí 
que és veritat és que al final, qui desenvolupa, eh, això, és un decret, la llei va per un 
cantó, però s’ha de fer un decret que diu com es desenvolupa. Nosaltres entenem, i és, 
que el decret aquest no és la situació que vostès expressen, i per tant, nosaltres, eh, no la 
podrem votar favorablement. Bàsicament, ja els hi dic, perquè, perquè creiem que és una 
llei que només amb el tràmit, eh, de, de la tramitació, i la Comissió Assessora de del del 
Parlament, ha trigat més de 6 mesos, per tant, s’ha pogut treballar, i per tant, aquestes 
explicacions, a nosaltres no ens acaben de convèncer, segona, perquè el que diem és 
que el decret és l’eina que s’ha de dotar, en aquest cas, per poder-lo desenvolupar, 
perquè tenim una llei, però que sense un decret que la desenvolupi, sempre estem amb 
les, amb les situacions que ens marquen. 

Estem d’acord en el que em deia vostè, eh, ens explicaven, eh, que el 100% de totes 
aquestes aportacions econòmiques, estaran garantides, evidentment, eh, amb les 
estructures generals del propi Govern, també de Ajuntaments,  de Consells Comarcals, de 
Promoció Econòmica, és un cúmul, un cúmul de finançament, com en d’altes, d’altres 
coses, tantes, perdó, altres coses, entenem que això és un tema que els hi demanaríem si 
tenen haver deixar-les sobre la taula, i treballar-ho molt més, per entendre, doncs, eh, si el 
que estem demanant, en aquest cas sí, entenem que amb aquests acords, i amb aquesta, 
amb aquest redactat, no el podem nosaltres, eh, aprovar, ara, en aquest cas, també els hi 
dic, que parlo com Alcalde, però també com a Esquerra, eh?, vull dir, eh, si la diferencia, 
diguem-ne, i la, la, i la informació ens ve d’una manera tan directa, creiem que els que li 
hem de demanar és deixar-ho sobre la taula, treballar aquest document, els hi diem que si 
hem de reclamar al Govern de la Generalitat alguna cosa no tenim cap problema, com 
vostè deia abans, igual nosaltres. Vull dir, una cosa és que nosaltres haguem de finançar 
o cofinançar part de les coses, l’altre és entendre fins a quin punt arribem. Ara, ja li dic, 
que en aquest cas, jo parlo defensant la postura aquesta però com Esquerra, no sé, 
donarem la veu a, a Junts.

Sra. Pujol.- Nosaltres des de Junts també la volem estudiar més, perquè sincerament, jo 
he estat molt atabalada amb el pressupost, i no he, és un text una mica feixuc i a mi 
m’agradaria tenir una mica més de temps per llegir-la i per comentar-la amb els 
companys.

Sr. García.- Deia el conde de los Romanones, que no sè si lo coneixen, que “haga usted 
las leyes que ya haré yo los reglamentos”.

Sr. Alcalde.- Jo coneixia el final de la frase, però no ho repetiré.
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Sr. Garcia.- Eh, jo no dubto que per la redacció de la llei original hagi hagut tot aquest 
consens, però de la mateixa manera que vostè parla amb el Conseller, i que evidentment, 
no li dirà mai que ha fet malament les coses, però nosaltres també parlem amb les 
persones del nostre grup polític i també parlamentari, que també han estat treballant tot 
aquest tema, i la conclusió a què arribem és que aquest Reglament no està, eh,  prou 
consensuat, no ja únicament amb la resta de forces polítiques, aquí pot haver-hi un debat, 
i es pot arribar a un acord o no, sinó que tampoc s’ha treballat prou amb un dels agents 
més importants en l’aplicació de les polítiques eh, de les polítiques d’ocupació, que són, 
eh, que són els ajuntaments, és a dir, aquí tenim l’experiència, en aquest ajuntament, dels 
plans d’ocupació, l’important que són per donar sortida al mercat laboral a persones que 
porten temps, eh, a l’atur, llavors, bàsicament, també, aquesta moció el que demana és 
que, eh, es treballi més aquest reglament, que se’ns consensuï més, i que, i que es faci, 
també, amb més participació dels ajuntaments, perquè, i això sí que és un posicionament 
polític, evidentment, del nostre, del nostre grup que, eh, en aquest cas, és un més 
d’aquestes lleis i aquests reglaments, que s’aproven, i que al final, l’únic que diuen és “la 
competència és nostre, però feu la feina vosaltres, i la pagueu vosaltres”. I el vosaltres, 
habitualment, són els, són els ajuntaments, de totes formes, si ens comprometem tots  a 
estudiar i treballar per, eh, presentar una moció, que pugui ser majoritària, i pugui ser 
aprovada, en aquest plenari, perquè no passi el mateix que ha passat a la moció anterior, 
nosaltres no tenim inconvenient en deixar-la sobre la taula i presentar-la el proper, el 
proper Ple. Si, també els hi dic una cosa, és a dir, si per la raó que sigui, no hi ha aquesta 
possibilitat, tornarem a deixar aquesta mateixa moció al Ple, al proper Ple que ...

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Doncs, eh, entenc que parlo, si?, doncs, ah, té, té el compromís de que la 
treballarem, ara tenim fins al proper Ple temps, la treballarem bé, i si veiem, doncs, que no 
són capaços, o perquè, el que sigui, entendrem perfectament que vostès la tornin a 
presentar, i ja, en aquell moment, evidentment, eh, són posicionaments polítiques, es 
faran les votacions pertinents, i com no podia ser de una altra manera es passaria al 
plenari. Doncs, llavors entenc que la deixem... Doncs, aquesta no la passarem, no 
votarem la urgència perquè no anirà, no, no anirà al, d’acord?

Sr. Secretari.- Constarà en acte, llavors, que retira la proposta de passar-la per urgència.

Sr. Alcalde.- D’acord.

Es retira la proposta de passar per urgència aquesta moció
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2. Aprovació dels increments retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès del 2 per cent, amb efectes de l’1 de gener de 2020

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

ATÈS l’aprovació del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic que, d’entre 
altres aspectes, regula l’increment de les retribucions dels empleats públics en un 2 
per cent, amb efectes de l’1 de gener de 2020 (article 3.2 del Reial decret llei 2/2020, 
de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l’àmbit del sector públic).

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 dels 
empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 2 per cent, amb efectes 
de l’1 de gener de 2020, a l’empara del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic, així com quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el seu pagament, 
als efectes de donar compliment a la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 
28/01/2020.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
de data 28/01/2020, on s’informa favorablement a la proposta d’aprovació dels 
increments retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
del 2 per cent, amb efectes de l’1 de gener de 2020, a l’empara del Reial decret llei 
2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, així com quantificar els endarreriments 
meritats i autoritzar el seu pagament, als efectes de donar compliment a la Provisió 
de l’Alcaldia-Presidència, de data 28/01/2020.

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

ACORDS

PRIMER.- APROVAR els increments retributius dels empleats públics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 2 per cent, amb efectes de l’1 de gener de 
2020, a l’empara del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

SEGON.- INFORMAR que els increments retributius dels empleats públics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 2 per cent, amb efectes de l’1 de gener de 
2020, a l’empara del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, presenten un 
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impacte econòmic d’import total de 59.142,28 euros, tot això, d’acord amb el següent 
esquema:

DESCRIPCIÓ
SENSE

INCREMENTS

AMB 
INCREMENTS

(DEL 2 %)
DIFERÈNCIES

PERSONAL-
AJUNTAMENT

(SUBJECTE A 
CONVENI)

2.653.678,24 € 2.692.108,96 € 38.430,72 €

QUOTES SEGURETAT 
SOCIAL-AJUNTAMENT

(SUBJECTE A 
CONVENI)

784.088,96 € 792.702,27 € 8.613,31 €

PERSONAL-CEM

(NO SUBJECTE A 
CONVENI)

348.406,38 € 355.374,60 € 6.968,22 €

QUOTES SEGURETAT 
SOCIAL-CEM

(NO SUBJECTE A 
CONVENI)

104.521,91 € 106.612,38 € 2.090,47 €

RETRIBUCIONS DELS 
PLANS D'OCUPACIÓ 116.586,23 € 118.917,95 € 2.331,72 €

QUOTES DE 
SEGURETAT SOCIAL

DELS PLANS 
D'OCUPACIÓ

35.391,87 € 36.099,71 € 707,84 €

TOTAL 59.142,28 €
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TERCER.- TRASLLADAR a l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, per a la seva actualització a l’aplicatiu informàtic A3 (de 
nòmines) les noves retribucions dels empleats públics 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 2/2020, de 21 de gener, 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 2020, conté aplicacions 
pressupostàries del Capítol I, amb crèdits suficients per garantir les obligacions de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a 
la proposta d’aprovació dels increments retributius dels empleats públics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 2 per cent, amb efectes de l’1 de gener de 
2020, a l’empara del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, així com 
quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el seu pagament, als efectes de 
donar compliment a la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 28/01/2020.

Així mateix, el Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2020, conté l’aplicació pressupostària codificada amb 
el número amb el número 01 920 14301 – Per garantir l’increment de les retribucions-
Capítol I, per garantir les obligacions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls 
del que es pretén aprovar, en relació a la proposta d’aprovació dels increments 
retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès del 2 per cent, 
amb efectes de l’1 de gener de 2020, a l’empara del Reial decret llei 2/2020, de 21 de 
gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic, així com quantificar els endarreriments meritats i autoritzar el seu 
pagament, als efectes de donar compliment a la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de 
data 28/01/2020.

CINQUÈ.- INFORMAR que els endarreriments que han de percebre els empleats 
públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb motiu de la proposta d’aprovació 
dels increments retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès del 2 per cent, amb efectes de l’1 de gener de 2020, a l’empara del Reial 
decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, així com quantificar els endarreriments 
meritats i autoritzar el seu pagament, als efectes de donar compliment a la Provisió 
de l’Alcaldia-Presidència, de data 28/01/2020, s’ajusten al següent esquema:

DESCRIPCIÓ IMPORTS

Total retribucions brutes 231.776,69 €.

Total retribucions brutes (objecte d’actualització, d’acord 223.516,01 €.
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amb el que s’estableix al Reial decret llei 2/2020, de 21 de 
gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic)

Import dels endarreriments 4.470,34 €.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als 
empleats públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

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.- El següent punt d’urgències. Senyor secretari, la següent urgència, quina 
era?

Sr. Secretari.- Els increments retributius dels empleats públics de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès del 2%, amb efectes de l’1 de gener de 2020.

Sra. Pujol.- Eh, com ja us he explicat abans, explicant el pressupost, eh, els treballadors, 
públics, no. Bé, el darrer Consell de Ministres, i crec que va ser el primer del nou Govern, 
va aprovar la, el increment del, de la retribució dels treballadors públics amb un 3%, i un 
2%, un 2%, i un 1% més a partir del mes de juny, eh, llavors, avui, el que estem ara 
aprovant, és aquest increment, dels sous, a partir, amb data 1 de gener de 2020.

Sr. Alcalde.- Sí, gràcies.
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Sr. Fernández.- A veure, jo tinc un defecte que quan veig números, faig càlculs mentals 
ràpids, i he vist que hi ha una cosa que, en principi, a mi no em quadra, eh?, en el 
document que ens han enviat, però, potser un error meu, en el document que ens han 
enviat per correu electrònic, d’aquest punt, d’aquest punt, eh, hi ha un quadre que diu: 
“Descripció sense increments, amb increments i diferències”. Eh, en el primer, a la 
primera fila, que posa: “Personal ajuntament (subjecte a conveni)”, partint sense 
increments de 2.653.678,24, i el 2% d’increment, jo acabo de fer ara, amb la màquina, 
potser està equivocat, lo meu, eh?, i podria ser que jo m’equivoqués, però a mi em dona 
2.706.751,8, i que la diferència són 53.073,56. 

És que clar, quan ho he vist, dic, em sembla que aquí hi ha algo que no, eh!, ja, la resta sí 
que, he fet una comprovació ara dels altres, la resta estan tots correctes, aquest, i, i el 
següent també, el de la quota de seguretat social subjecte a conveni. Ara intentava enviar 
un whatsapp al senyor Al, a, al senyor interventor per dir-li: “Això està...”, però, doncs bé, 
no, senzillament és, eh, potser estic jo, eh?, i llavors.

Sr. Interventor.- No és que estigui equivocat, sinó que, d’alguna manera, quan nosaltres 
vam preparar el pressupost, no contemplàvem certes baixes de la plantilla, què passa?, 
hem fet l’ajustament, amb la qual cosa, lo que estem comparant és, el document que va 
sortir d’inici, quan es va aprovar el pressupost, que contempla, per exemple, les 
reduccions de la Nati i de la Trini, hem tret aquestes persones, amb la qual cosa, tot allò 
que havíem de pagar de triennis, no s’ha de sumar, per tant, la diferència bé per això.

Sr. Fernández.- No, no, per això preguntava, perquè dic, home!, hi ha algo que no... Ja 
està, ja està. Aclarit. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, doncs, passem a votació de la urgència.

Votació de la urgència:

Aprovada la urgència per unanimitat

Votacions de la proposta:

Aprovat per unanimitat

3.Aprovació de la liquidació del contracte de gestió de l’escola bressol les Orenetes

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

1. El servei públic municipal d’escola bressol s’ha gestionat de forma indirecta, sota la 
forma de concessió administrativa, de conformitat amb el què estableix el 
Reglament regulador del servei públic aprovat pel Ple municipal en data 3 de 
febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 90, 
de 15 d’abril de 2005.

2. L’adjudicatària provisional va constituir garantia definitiva per import de 20.444,87 
euros mitjançant aval de la CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, 
de data 9 de juny de 2010.

3. De conformitat amb el què estableix el Reglament de referència, en data 23 de 
juny de 2010 el ple de la corporació va acordar adjudicar definitivament, a  l’Escola 
Bressol del Bosc, el contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de 
concessió del servei públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes”.

4. En data  19 de juliol de 2010, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant 
l’Ajuntament, i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen formalitzar el contracte per 
a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic d’escola 
bressol al centre “Les Orenetes”.

5.  La clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, en endavant el 
PCAP, que regeix el contracte estableix que: “El contracte tindrà una durada de sis 
(6)  anys, amb opció de pròrroga per tres (3) anys més fins a un període màxim de 
nou (9) anys (incloses les pròrrogues).”

6. El pacte cinquè del contracte formalitzat amb l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, el 
19 de juliol de 2010 estableix que: Aquest termini de durada començarà a comptar 
a partir del dia 1 d’agost de 2010. 

7.  El 28 de juliol de 2016, l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen 
formalitzar la primera pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un any 
comprès entre l’1 d’agost de 2016 i el 31 de juliol de 2017.

8.  El 28 de juliol de 2017, l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen 
formalitzar la segona pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un any 
comprès entre l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018.

9.  El 27 d’agost de 2019, l’Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL, varen 
formalitzar la tercera pròrroga de l’esmentat contracte pel període d’un any 
comprès entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019.
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Conseqüentment, el termini d’execució previst inicialment va finalitzar el 31 de juliol 
de 2016, per la qual cosa, es va procedir a la formalització de les corresponents 
prorrogues durant els anys 2016, 2017 i 2018, finalitzant la possibilitat de prorroga 
en tot cas, amb data 31 de juliol de 2019, de conformitat amb la ja reproduïda 
clàusula 5 del contracte referenciat.

10. El 16 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament va adjudicar el contracte de serveis 
de gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei 
d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol 
municipal La Torreta) a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL, que es 
va formalitzar en data 22 d’agost de 2019.

Segons la clàusula tercera del mateix, el contracte estendrà els seus efectes des 
de l’endemà de la formalització del contracte, per tant es va iniciar amb data 23 
d’agost de 2019.

11. En data 19 de juliol de 2019 i NRE 2019/7208 i 25 de juliol de 2019 i NRE/7354, la 
cooperativa Escola Bressol del Bosc presenta la documentació pertinent per al 
tancament del contracte, que es complementa amb la introducció de diferent 
documentació mitjançant els següents registres (segons informe tècnic de data 22 
de gener de 2020): NRE 2019-8855 de data 24 de setembre de 2019, NRE 
2020/388 i  2020/384 de data 15 de gener de 2020, NRE 2020/420 de data 16 de 
gener de 2020 i NRE 2020/571 de 22 de gener de 2020.

12. En data 30 de juliol de 2019 s’aixeca acta d’inspecció amb l’objectiu de verificar 
que l’edifici, instal·lacions i el material son aptes per a la seva utilització i en 
conseqüència es pot continuar prestant el servei. No obstant però, de la inspecció 
realitzada, es dedueixen una sèrie de mancances que, previ requeriment d’esmena 
per part de l’Ajuntament en data 21 de novembre de 2019, van estar resoltes a 
càrrec del concessionari, tal i com consta l’informe tècnic de data 22 de gener de 
2020.

Tanmateix, inspeccionada la instal·lació en data 30 de juliol per la Tècnica superior 
de Serveis i Atenció a les Persones, s’actualitza l’inventari annexat a l’expedient de 
tancament 2019/3724, havent petites variacions de material fungible.

13. En data 17 de desembre de 2019 i NRE 11969, la Sra. Marta Raig i Vilajoana en 
representació de la cooperativa Escola Bressol del Bosc, SCCL, presenta un escrit 
informant sobre les esmenes requerides i la data prevista d’inici de les actuacions 
(21 de desembre de 2019), sol·licitant, tanmateix, la formalització de la finalització 
del contracte i el retorn de l’aval bancari.

14. En data 20 de gener de 2020 s’emet informe per part de l’enginyer municipal,  a 
sol·licitud del departament d’educació de l’ajuntament de la Roca del Vallès i als 
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efectes de que es manifesti sobre la documentació obrant a l’expedient referida al 
manteniment. El contingut del referit informe és el següent:

“Revisada la documentació que consta a l’expedient, es comprova que existeix 
el certificat i/o justificant de les següent s actuacions de manteniment 
d’instal·lacions:

 Revisió de les instal·lacions de protecció contra incendis (extintors 7 
unitats) realitzat en data octubre de 2018 per l’empresa MASTER 
CENTELLA. Donat que el contracte del concessionari finalitzava l’agost 
de 2019 i la revisió obligatòria és anual, la revisió efectuada l’octubre de 
2018 era vigent a la data de finalització de la concessió.

 Revisió de la caldera de gas realitzat en data juny de 2019 per 
l’empresa BAXI. Aquesta revisió és anual, sent vigent a data d’avui.

 Revisió anual de gas realitzar per ELECNOR, com autoritzat per 
NEDGIA, de data abril de 2019. Aquesta revisió és anual, sent vigent a 
data d’avui.

 Revisió obligatòria cada 5 anys de gas realitzar per ELECNOR, com 
autoritzat per NEDGIA, de data juny de 2019. Vigent a data d’avui.

El sentit de les revisions descrites anteriorment, segons la documentació de 
l’expedient, són favorables.

Manca presentar còpia de la última inspecció de les instal·lacions de baixa 
tensió efectuada per una entitat ambiental de control homologada per la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta inspecció és obligatòria cada 5 anys i s’ha 
de disposar de contracte de manteniment segons el vigent Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-
05.”

15. En data 22 de gener de 2020 s’emet informe per part de la Cap de Serveis 
Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i per la Tècnica de Serveis 
Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que conclou el següent:

“1. Les deficiències que tècnicament es van considerar necessàries d’esmenar 
van ser comunicades a la cooperativa el 21-11-2019 i executades durant les 
vacances de Nadal per tal de no interferir en el normal funcionament del centre. 
En data 13-01-2020 han estat supervisades per l’Ajuntament amb el seu vist-i-
plau.

2. Així doncs, l’equipament de l’Escola Bressol Les Orenetes, fins on poden 
informar les tècniques sotasignades atès el seu àmbit de coneixement, reuniria 
les condicions d’ús necessàries per seguir acollint el servei d’Escola Bressol 
Les Orenetes, salvant superior criteri tècnic i prèvia presentació de la 
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documentació següent per part de la Cooperativa Escola Bressol El Bosc, 
SCCL:

• Còpia de la última inspecció de les instal·lacions de baixa tensió 
efectuada per una entitat ambiental de control homologada per la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta inspecció és obligatòria cada 5 anys i 
s’ha de disposar de contracte de manteniment segons el vigent 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC-BT-05.

3. Que la cooperativa Escola Bressol El Bosc SCCL ha prestat el servei 
correctament a tenor del que les tècniques sotasignades han pogut deduir  pels 
seus coneixements, documentació presentada  i recursos disponibles a tal 
efecte.

4. Que de la liquidació econòmica del contracte, hi ha un saldo a favor de 
l’Ajuntament de 2.647,66€, pendent de supervisió per la Intervenció Municipal. 

5. Proposar a l’òrgan de contractació la devolució de la garantia definitiva 
constituïda per la Cooperativa Escola Bressol El Bosc, SCCL per aquest 
contracte, en data 11 de juny de 2010  de 20.444,87€, mitjançant aval de la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.”

16. En data 24 de gener de 2020 es formalitza l’ Acta de reversió del servei amb les 
següents reserves:

“Manca presentar còpia de la última inspecció de les instal·lacions de baixa 
tensió efectuada per una entitat ambiental de control homologada per la 
Generalitat de Catalunya. Aquesta inspecció és obligatòria cada 5 anys i s’ha 
de disposar de contracte de manteniment segons el vigent Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-
05.”

Segons el contractista es necessita un certificat d’instal·lació, ja que l’edifici és 
de pública concurrència i hauria de ser competència de l’ajuntament.”

17. En data 28 de gener de 2020 s’emet informe favorable de fiscalització per part de 
la intervenció, amb reparaments No suspensius que han esta objecte d’esmena de 
conformitat amb allò establert al del Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril per el qual 
es regula el règim de control intern en les entitats del sector públic local.

Pel que fa referència als aspectes econòmics, s’informa per part de la intervenció del 
següent:
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“Primer.- La Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha efectuat una 
fiscalització limitada prèvia –pels motius informats a l’apartat de l’abast de la fiscalització i 
la insuficiència i la inexistència de mitjans per desenvolupar el sistema de control intern-, 
dels aspectes econòmics, en relació a la proposta de la liquidació, amb motiu de la 
resolució del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei 
Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor 
de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360, obtenint 
els següents indicadors:

Primer.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès, per dur a terme la liquidació, amb 
motiu de la resolució del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La 
Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del 
Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360, haurà d’assumir les despeses 
presentades per la mercantil, pel període posterior a la data de finalització del 
contracte (és a dir, 31/07/2019).

D’acord amb l’Informe tècnic sobre la reversió de les instal·lacions de l’Escola 
Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, de data 22/01/2020, 
elaborat per la Cap de Serveis Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
per la Tècnica de Serveis Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
l’import que haurà d’assumir l’Ajuntament de La Roca del Vallès, ascendeix a 
l’import total de 2.412,34 euros.

Segon.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès, per dur a terme la liquidació, amb 
motiu de la resolució del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de 
concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La 
Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 
celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del 
Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360, te dret a percebre els imports 
recaptats per la mercantil, amb motiu del període d’obertura de les inscripcions 
corresponent al curs 2019-2020.

D’acord amb l’Informe tècnic sobre la reversió de les instal·lacions de l’Escola 
Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, de data 22/01/2020, 
elaborat per la Cap de Serveis Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
per la Tècnica de Serveis Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
l’import el qual te dret l’Ajuntament de La Roca del Vallès, ascendeix a l’import 
total de 5.060,00 euros.

Tercer.- L’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb motiu de la formalització del 
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic 
d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, 
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a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF número 
F63240360, te dipositada la garantia definitiva, d’import total de 20.444,87 euros, 
mitjançant aval de l’entitat financera CaixaBank.

D’acord amb l’Informe tècnic sobre la reversió de les instal·lacions de l’Escola 
Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, de data 22/01/2020, 
elaborat per la Cap de Serveis Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
per la Tècnica de Serveis Personals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
l’import el qual te dret l’Ajuntament de La Roca del Vallès, procedeix la devolució 
de la garantia definitiva, d’import total de 20.444,87 euros.”

18. En data 29 de gener de 2020 es reuneix la comissió de seguiment per tal de dirimir 
l’antecedent 15 i 16 del present informe, que segons acta formalitzada adopten els 
següents acords:

“Atès l’informe emès per l’enginyer municipal, en el qual manifestava que un 
cop revisada la documentació de tancament del contracte amb la Cooperativa 
Escola Bressol El Bosc, SCCL de gestió de l’escola bressol municipal Les 
Orenetes, manca el següent:

“Còpia de la última inspecció de les instal·lacions de baixa tensió efectuada 
per una entitat ambiental de control homologada per la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta inspecció és obligatòria cada 5 anys i s’ha de disposar 
de contracte de manteniment segons el vigent Reglament electrotècnic de 
Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-05.”

Traslladat aquest extrem a la Cooperativa, aquesta va manifestar el següent, 
quedant recollit en l’acta de reversió de data 24 de gener de 2020: “Que es 
necessita un certificat d’instal·lació, ja que l’edifici és de pública concurrència i 
hauria de ser competència de l’ajuntament.”

Vist que de conformitat amb la clàusula 23.2 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la present contractació son obligacions 
del concessionari, entre d’altres: 

- K) Conservar, mantenir en perfecte estat de conservació i neteja l’edifici, les 
instal·lacions, el mobiliari, els equips informàtics i l’utillatge de l’escola bressol 
municipal.
- L) Assumir totes les despeses del immoble, com ara servei de vigilància i 
consergeria, subministrament d’aigua, energia elèctrica, calefacció i telèfon, 
servei de neteja, servei de lampisteria, fusteria i electricitat etc..., més totes 
aquelles altres despeses de manteniment i conservació, adequació i millora de 
les instal·lacions que el concessionari hagués proposat en la seva oferta.
- N) Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions 
que exigeixi el compliment del contracte.
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Vist que de conformitat amb la clàusula 24.2 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix la present contractació son obligacions 
de l’ajuntament, entre d’altres: 

- F) Efectuar el manteniment estructural de l’edifici i el manteniment normatiu 
per tal d’adequar l’edifici a les noves normatives. 

Atès que de conformitat amb el mateix preceptes (24.2 del PCAP) la comissió 
de seguiment serà l’òrgan que establirà les prioritats i dirimirà els possibles 
conflictes de competència davant la definició de manteniment estructural i 
manteniment per ús de les instal·lacions.

Per l’exposat es celebra la present Comissió de Seguiment per tal de dirimir 
aquest conflicte de competència.

Així doncs, un cop reunits i discutits tots els extrems, s’acorda el següent:

0. Interpretar que es tracta d’una obligació que ha d’assumir el contractista en 
base a la clàusula ( 23.2 k), l) n) la que correspongui) atès que es considera 
que la inspecció requerida forma part d’una despesa de legalització de 
l’equipament que forma part del contracte.
1. Interpretar que totes les qüestions que es derivin de l’esmentada revisió, 
corresponen a l’ajuntament considerant que es tracta de manteniment 
estructural, en base a allò establert a la clàusula 24.2.

Per l’exposat, 

2. La Cooperativa Escola Bressol El Bosc, SCCL realitzarà a càrrec seu e 
immediatament la corresponent inspecció de la instal·lació de baixa tensió tal i 
com determina l’enginyer municipal i la lliurarà per registre d’entrada a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assumint les responsabilitats que se’n 
deriven de l’incompliment d’aquesta obligació.

3. L’Ajuntament de la Roca del Vallès es farà càrrec, si escau, de qualsevol 
arranjament, millora, adequació, etc. que se’n derivi de la citada inspecció.”

19. En data 30 de gener de 2020 s’emet informe jurídic favorable, el qual obra dins 
l’expedient.

II. FONAMENTS JURÍDICS

1- L’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 
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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. 

2- Els articles 23, 100, 101.2, 102 , 221,222,276, 278, 283 a 285, del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3- L’article 241, 260.2, 261, 262 del Decret 179/1995 de 13 de juny per el qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels enes Locals.

4- L’article 65.2 del Real decret 10987/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova 
el Reglament general de la Llei de Contractes.

5- La disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.

6- Article 214 Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març per el qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

7- Articles 13, 14, 18 a 27 del Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril per el qual es 
regula el règim de control intern en les entitats del sector públic local.

8- Article 22.4 i 47.2 o) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim Local.

9- L’article 57 del Reial Decret 2/2003 de 28 d’abril, per el qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya.

10- L’article 3.3 c) del Reial Decret 128/2018  de 16 de març, per el que es regula 
el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.

11- Article 51 del  Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

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

ACORDS

PRIMER.- DECLARAR la extinció del contracte per a la gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió del servei públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes”, així 
com el correcte compliment de les obligacions contractuals, sense perjudici de la 
prèvia presentació de la documentació referida a l’apartat novè del present acord, que 
va estar adjudicat definitivament, a  l’Escola Bressol del Bosc en data 23 de juny de 
2010 i formalitzada la tercera i última prorroga, en data 27 d’agost de 2019. 

SEGON.- APROVAR la liquidació proposada per part de la tècnica d’ensenyament 
quin import total ascendeix a 2.412,34 euros.

TERCER- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 2.412,34 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte de gestió 
de les escoles bressol, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les obligacions de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la 
proposta de la liquidació, amb motiu de la resolució del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, 
a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 
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en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb 
CIF número F63240360.

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic 
SICALWIN, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdit (RC), 
amb número d’operació 220200000058, de data 27/01/2020, per un import total de 
2.412,34 euros, en l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – 
Contracte de gestió de les escoles bressol, del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les 
obligacions de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, 
en relació a la proposta de la liquidació, amb motiu de la resolució del contracte per a la 
gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre 
“Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol 
del Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360.

CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa, d’import total de 2.412,34 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte de gestió 
de les escoles bressol, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les obligacions de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la 
proposta de la liquidació, amb motiu de la resolució del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, 
a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 
en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb 
CIF número F63240360.

SISÈ.- ORDENAR el pagament de la despesa, d’import total de 2.412,34 euros, en 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 08 323 22710 – Contracte de gestió 
de les escoles bressol, del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir les obligacions de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la 
proposta de la liquidació, amb motiu de la resolució del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, 
a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 
en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb 
CIF número F63240360.

SETÈ.- APROVAR els drets reconeguts, d’import total 5.060,00 euros, en l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 59900 – Altres ingressos patrimonials, del 
Pressupost d’ingressos del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
per a l’any 2020, per assumir els drets de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls 
del que es pretén aprovar, en relació a la proposta de la liquidació, amb motiu de la 
resolució del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei 
Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la 
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Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor 
de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360.

VUITÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’aplicatiu informàtic SICALWIN, 
figura l’assentament comptable, en la modalitat de Compromisos d’Ingressos (CI), amb 
número d’operació 120200000022, de data 27/01/2020, per un import total de 5.060,00 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 59900 – Altres 
ingressos patrimonials, del Pressupost d’ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, per assumir els drets de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en l’impuls del que es pretén aprovar, en relació a la 
proposta de la liquidació, amb motiu de la resolució del contracte per a la gestió indirecta, 
sota la forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, 
a La Roca del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 
en data 23 de juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb 
CIF número F63240360.

NOVÈ.- INFORMAR a la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF número 
F63240360, que de no manifestar el contrari, s’entendrà que accepten la compensació 
com a modalitat de pagament del deute existent amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
d’acord amb el que es determina a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

DESÈ.- Tal i com s’indica a l’apartat 12 del present acord, APROVAR la devolució de la 
garantia que figura a l’aplicatiu de la comptabilitat municipal SICALWIN de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, d’assentament comptable, en la modalitat de Ordre de Constitució 
de Dipòsits-Carta de Pagament (AVC), amb número d’operació 320100000836, de data 
01/01/2020, per un import total de 20.444,87 euros, amb càrrec a l’aplicació no 
pressupostària codificada amb el número 70001 - Avals, del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2020, que va ser constituït amb motiu de la 
celebració del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del Servei 
Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes”, a La Roca del Vallès, aprovat per la 
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de juny de 2010, a favor 
de la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360 
CONDICIONADA a l’aportació de la següent documentació:

“Còpia de la última inspecció de les instal·lacions de baixa tensió efectuada per una 
entitat ambiental de control homologada per la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
inspecció és obligatòria cada 5 anys i s’ha de disposar de contracte de manteniment 
segons el vigent Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC-BT-05.”

ONZÈ.- DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN de conformitat amb el que disposa 
l’article 22.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
en concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local 
contingudes en l’art. 57 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i art. 51 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals de 28 de 
novembre de 1986, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la verificació i 
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comprovació de la presentació requerida a l’apartat desè del present acord, la 
competència següent:

1.- Comprovació de l’aportació de la documentació referida a l’apartat desè del present 
acord.
2.- Execució del present acord, retornant la garantia, si s’escau.

Aquestes delegacions, d’acord amb l’article 51 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció 
d’aquesta resolució, sens perjudici de la seva publicació al BOP, i tindran caràcter 
puntual als efectes exclusius, de dur a terme les competències delegades I més amunt 
transcrites, sens perjudici de la potestat d’advocació per part del ple de la corporació si 
s’escau.

DOTZÈ.- Un cop acreditat l’apartat desè del present acord i verificat  de conformitat amb 
l’apartat onzè del present acord, SUPEDITAR la devolució de la garantia, a la 
presentació, per part del titular, de la següent documentació administrativa:

Devolucions a favor de persones jurídiques:

- CIF original del destinatari de la devolució (a qui va dirigida la present 
comunicació).

- Escriptura de poders, als efectes de conèixer el legal representant.

- DNI original, del legal representat.

- En els casos en què el legal representant no es pugui personar:

- Autorització, a favor de la persona autoritzada, amb l’aportació 
dels DNI’s originals, tant del legal representant, com de la persona 
autoritzada.

En tot cas, es pot contactar amb la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes de sol·licitar CITA PRÈVIA.

TRETZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb CIF número F63240360, als efectes 
escaients.

CATORZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al 
Govern Municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

QUINZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti a la Junta de Govern Local, a 
la Intervenció municipal, a la Tresoreria municipal i als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
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SETZÈ.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al web 
municipal, en compliment del que disposa l’article 51 del Real Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, així com publicar-ho també al portal de transparència de 
l’Ajuntament.

No obstant el ple amb superior criteri acordarà allò que consideri adient.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- N’hi ha un, un darrer, em sembla.

Sra. Pujol.- Sí, ...

Sr. Secretari.- Sí, correcte aprovació de la liquidació del contracte Escola Bressol Les 
Orenetes

Sr. Alcalde.- Té la paraula el senyor Albert Bassa, regidor d’Ensenyament

Sr. Bassa.- Gràcies senyor Alcalde. D’educació

Sr. Alcalde.- D’educació

Sr. Bassa.- Ah, bé, quan he vist això, primer de tot, si em permeteu, quan he vist això 
que, bé, que entrava per urgència a 2 quarts de dues, que m’han enviat això. Donar les 
gràcies, sobretot, això, als dos Tonis, que l’hi diem, clar, a la Rosó, la Laura, el Xavi 
Manzanares, el Marc, que s’han posat a treballar, bé, porten temps treballant, i s’ha posat 
a treballar, amb tota la feina que comporta, que ... el Toni... el pressupost, perquè són 3 
avui, i per motiu de la urgència és que la cooperativa, la Cooperativa de l’escola Bressol 
del Bosc, vol tanca la cooperativa, per tancar la cooperativa, s’havia de fer l’acta de 
reversió i l’aprovació de la liquidació del contracte gestió de servei Escola Bressol Les 
Orenetes, per tant, perquè elles puguin tancar, nosaltres les hem de liquidar. Ja han 
corregut molt, la veritat que moltes gràcies.

Bueno, per no allargar-me a llegir tota la part, diguem-ne, de les lleis, mirem els acords, 
que s’ha d’aclarir algunes coses. 

Eh, al acord primer, que posa declarar la extinció del contracte per a la gestió indirecta i 
sota la modalitat de concessió del servei públic l’escola bressol “Les Orenetes”, del centre, 
“Les Orenetes”, així com el correcte compliment de les obligacions contractuals, sense 
perjudici de la prèvia presentació de la documentació referida a l’apartat novè del present 
acord, que va estar adjudicat definitivament, a  l’Escola Bressol del Bosc en data 23 de 
juny de 2010 i formalitzada la tercera i última prorroga, en data 27 d’agost de 2019. 2019 
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no és correcte, hauria de ser 2018, senyor secretari, ..., l’última pròrroga acaba al 2020, 
es demana.

Segon, aprovar la liquidació proposada per part de la tècnica d’Ensenyament, qual, que 
l’import total ascendeix a 2.412 euros, aquests són rebuts que li haurem de pagar nosaltres 
a l’escola bressol, perquè des de la finalització del contracte, el 31 de juliol, fins a dia del 24 
de gener, si no me’n recordo malament, per dir algo, 24 de gener, tots els rebuts que ha 
pagar l’escola bressol, de gas, aigua, llum, tot això, s’ha de fer càrrec l’Ajuntament.

El tercer punt és autoritzar a pagar els 2.400 euros.

El quart punt és informar a la comptabilitat municipal per pagar els 2.400 euros.

El cinquè és reconèixer l’obligació de pagar els 2.400 euros.

El sisè, ordenar a pagar els 2.400 euros.

El setè és aprovar els drets reconeguts, d’import total 5.060,00 euros, en l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 59900 – Altres ingressos patrimonials, Pressupost  
Generals de l’Estat, ay!, de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2020, eh, sota la 
forma de concessió, del Servei Públic d’Escola Bressol al Centre “Les Orenetes” de la Roca 
del Vallès, aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 23 de 
juny de 2010, a favor de la mercantil Escola Bressol del Bosc, ah, els 5.060 euros aquests, 
és l’escola bressol que ens els ha d’abonar a nosaltres, amb motiu de les matrícules del curs, 
que ha cobrat, 2019-2020.

El vuitè és informar de que han de pagar els 5.060 euros.
El novè és informar a la mercantil d’Escola Bressol, amb el número que de no manifestar el 
contrari, s’entendrà que accepta la compensació com a modalitat de pagament del deute 
existent amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, d’acord amb el que es determina a la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària. És, així de senzill, nosaltres li hem de pagar 
2.400, ells ens han de pagar 5.000, fem la compensació per no haver de fer els dos tràmits, 
ho he dit bé?, bé.

El desè punt, i tal i com s’indicarà després a l’apartat 12 del present acord, ah, és la 
d’aprovar la devolució de la garantia que figura a l’aplicatiu de la comptabilitat municipal de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, d’assentament comptable, en la modalitat de Ordre de 
Constitució de Dipòsits-Carta de Pagament per un import total de 20.444,87 euros, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària número 70.001. Això és l’aval que va dipositar, l’aval 
bancari que va dipositar l’escola, la Cooperativa, i li hem, el fet, el fet de liquidar-lo, doncs, li 
haurem de tornar, però això va lligat a que no li podem tornar fins que no ens presentin la 
copia de l’última inspecció de les instal·lacions de baixa tensió efectuada per una entitat 
ambiental de control homologada per la Generalitat de Catalunya. Aquesta inspecció és 
obligatòria cada 5 anys i s’ha de disposar de contracte de manteniment segons el vigent 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-05. 
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Ells han de, no ens han presentat el paper de la inspecció de la baixa tensió, un cop ens el 
presentin, se li podrà pagar, però teòricament, demanem, o sigui, per això es demana 
delegar a la Junta de Govern; no al Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 22,4, de 
la Llei 7/185, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb 
les previsions de la legislació autonòmica de règim local contingudes en l’art. 57 del Reial 
Decret Legislatiu del 28 d’abril, i art. 51 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats locals del 28 de novembre de 1986, amb la finalitat 
d’aconseguir una major eficàcia en la verificació i comprovació de la presentació requerida 
a l’apartat desè del present acord, la competència següent: “Delegar a la Junta de Govern 
la comprovació de l’aportació del document referida a l’apartat desè del present, i 
l’execució del present acord, de tornar la garantia, si s’escau”. Al faltar aquest paper, 
teòricament, el Ple és el que fa tot l’acte de devolució del contracte de gestió del servei de 
l’escola bressol. Però en faltar-hi aquest paper, i perquè l’escola bressol pugui liquidar, eh, 
nosaltres ara lo que estem fent és donar permís a la Junta de Govern, per quan ens hagin 
presentat la copia de l’última inspecció, doncs, la Junta de Govern, només dient que sí, 
perquè puguin pagar. Perquè fins que no tinguem el, la, si no tinguem la inspecció 
aquesta nosaltres, des d’intervenció no ens deixen executar-lo. 

Ja està. El tretze és traslladar còpia a l’Escola Bressol.

El catorzè, traslladar al Govern Municipal de la Roca del Vallès.

El quinzè, traslladar la còpia de resolució a la Junta de Govern Local.

I el setzè, publicar.

Senzillament és això, moltes gràcies!

Sr. Alcalde.- Gràcies! Algun comentari? Doncs passem a votació la urgència.

Votació de la urgència:

Aprovada la urgència per unanimitat

Votacions de la proposta:

Aprovada per unanimitat

B) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat – Període 
2019-4T
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Sr. Alcalde.- El següent punt ja és dació, eh?, la gestió del control municipal, dació a 
compte de, de l’informe del Període Mig de Pagament.

Sra. Pujol.- Si com a cada Ple, o sigui, s’informa de, del període mig de pagament i de la 
morositat d’aquest ajuntament. El període mig de pagament és el que tarda en aprovar-se 
una factura i en pagar-se, que tenim un termini de 30 dies, i nosaltres, aquest darrer 
trimestre, eh, ho hem fet en 10,8 dies. I la, el període de la, de morositat és el temps que 
tardes en que entra una factura i que es paga, i aquest període ha de ser de 60 dies com 
a màxim, i nosaltres el tenim en 46,29. Per tant, a nivell de pagament, estem al dia i 
paguem bé i ràpid.

Sr. Alcalde.- Gràcies!

C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/07

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/08

Sr. Alcalde.- Els següents 2 punts son dues modificacions pressupostàries, eh, la 07 i 08 
del 2019, no sé si les vols comentar a Junta?

Sra. Pujol.- Bé, sí, són dues mocions, ai!, dues modificacions pressupostàries que es van 
aprovar per Decret d’Alcaldia, perquè són mocions que estan de, són, estan relacionades,  
vinculades, per tant, no cal passar-les per Ple. La de juliol de 2017 és l’aplicació 
pressupostària, és d’estudis i treballs tècnics, per un import 16.500 euros, i el Conveni de 
Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 849 euros, i aquest diners s’han tret 
de les partides de manteniment d’edificis i altres construccions, Conveni d’Oficina 
Comarcal d’Habitatge, franges de protecció forestal i dinamització turística. Són partides 
que en aquell moment tenien consignació i diners, i es van passar aquests diners a l’altra.

I l’altra, la d’agost del 2018, el mateix, també es van aprovat per Resolució d’Alcaldia, i la 
primera és per un total de, bé, hi ha la, una que és, ah, si es van incrementar les, 
l’aplicació d’òrgans de govern, la seguretat social d’òrgans de govern, i els fons de 
pensions de funcionaris. Les dues primeres, que tenen un import total de 15.000 euros, és 
per dotar, eh, és degut als canvis de retribució dels membres del Govern, i s’han tret dels 
fons de contingència, per un import total de 34.000 euros. 34.000 euros s’han posat en un 
lloc, i s’ha tret dels fons de contingències. Això és tot.

Sr. Alcalde.- Gràcies! 

C-4 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Eh, el següent punt ja són les Informacions d’Alcaldia. En aquí, doncs, a part 
de que ja hem fet els agraïments abans, doncs, a mi, com a alcalde, em per toca dir, 
doncs, queda, ai! Perdó! El punt de Resolucions d’Alcaldia, sí, si.
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Sr. García.- Simplement és perquè, demanar que me la puguin fer arribar, a veure, hi ha 
la Resolució 2019/mil sis-cents no sé, perquè no sortia a la fotocopia, de 19 de desembre, 
que fa referència a la modificació puntual del pla general relacionat amb la UA-20, si me la 
poguessin fer arribar, els hi agrairia.

Sr. Alcalde.- Perfecte, ho farem, demà mateix ho avisem i li fem arribar

Ah, algú més té una Resolució d’Alcaldia o pregunta? Doncs ara sí, disculpin.

C-7 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- A mi em pertoca, com a, com a alcalde de la Roca del Vallès i com a, i com 
a successor, després de diferents alcaldes, doncs de fer esment de que el senyor 
Salvador Illa i Roca és el nou Ministre de Sanitat, doncs, que esperem que tot el que tingui 
siguin, eh, si us plau, tot el que tinguin siguin encerts, perquè quan s’està en un lloc així, i 
a més, amb una responsabilitat tan gran, i a més en una, i en un Ministeri com és aquest, 
doncs, eh, sempre és bo, doncs, desitjar-li tots els encerts del món i fer un reconeixement, 
doncs, de que un exalcalde del nostre municipi, doncs, ha arribat a aquest càrrec.

Eh, el següent, doncs, és l’agraïment que ja els hem fet, però que creiem que s’havia de 
fer, als membres del PSC, per l’ajuda que ens han dispensat a tots nosaltres, perquè al 
final, aquesta situació era, era un problema per tots.

Després, eh, vull agrair molt, molt, molt, la feina d’aquests dies, de la policia local, de, de 
la brigada municipal, eh?, del Servei d’Obres de la Neteja Viària, i de l’empresa de 
jardineria, que potser estan fent coses, que per les seves feines no els hi pertoquen, però 
que no han dubtat, doncs a, a no dir, no donar un no, fer el que calgués, doncs, en les 
diferents situacions que s’han trobat, al final, per desgràcia, doncs, hi ha hagut gent que 
s’ha posat en rics en el nostre municipi, amb els aiguats, han intentat fer coses que no 
pertocaven, i fer la gracieta aquesta, o la bogeria de fer certes coses, doncs, també han 
fet que, que alguna gent s’hagi hagut de posar en algun rics, no un risc per la seva vida, 
però sí de fer coses que de ben segur, no tocarien.

El següent és informar-los, doncs, que estem fent el canvi de les llumeneres dels camps 
de futbol, eh, és un tema que s’havia treballat ja des de l’antic govern, eh, sent alcalde el 
senyor Fernández, i jo, regidor, i ara molt contents de que, de començar. En aquesta 
setmana s’ha canviat el d’aquí, de la Roca, la setmana vinent, eh, estava previst fer el de 
la Torreta, però canviem a Santa Agnès perquè, eh, hi ha uns entrenaments de la selecció 
femenina de futbol, dilluns o dimarts, ara no recordo quin dia és, dilluns?, val, de dues 
seleccions catalanes que agafen aquelles, han demanat les instal·lacions, i per tant, no 
costava res, eh, era possible fer el canvi perquè ja havien arribat, també, els focus del 
camp de futbol de Santa Agnès, i per tant, la setmana que ve fent el camp de futbol de 
Santa Agnès, i a la següent farem els de la Torreta, es fan amb, mitjançant una 
modificació, que ja es va fer en el seu  moment, del, del contracte d’enllumenat públic, i 
això ja ho, ja ho permetia, i per tant, es fa aquest canvi, mitjançant aquest sistema, d’un 
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altra manera ens hagués sigut molt més complicat fer-ho a nivell municipal, i de ben 
segur, això, canviarà tant la llum, com els consums, com les intensitats lumíniques que a 
dia d’avui els camps feien, eh, i tenien.

I per últim, eh, comentar-los que des de fa, just abans de les festes de Nadal, eh, hi ha 
una, hi ha una fundació que treballa per la Generalitat, i que està treballant amb el Xiprer, 
a Granollers, que han adquirit la casa de Can Grau. La casa de Can Grau l’estan utilitzant, 
eh, ara mateix com a un centre per 24 menors, que a dia d’avui, potser ja no són els 24, 
sinó que són els 20 que s’han compromès per tal de poder fer la tramitació pertinent, 
mitjançant eh, la sol·licitud de, sí, la cèdula d’habitabilitat, i evidentment, sense poder 
tocar el que és la casa, perquè tant la casa com el antic convent, eh, no es poden, no es 
poden tocar, diguem-ne, sense passar abans per la Comissió d’Urbanisme del municipi 
per ser una casa catalogada i un recinte catalogat, i per tant, en aquesta situació estan. A, 
aquesta gent venia d’un alberg a Gurb, eh, han hagut de marxar d’aquell alberg perquè 
aquell alberg no té calefacció, i per tant, es van trobar amb aquesta necessitat de 
moure’ls, aquesta gent són el grup que hauran d’anar quan estigui aprovat el Pla definitiu 
de la casa de Can Santa, Santa Digna, de, de les Franqueses, i per tant, estaran en 
aquest impàs aquí. La Fundació i el Departament, i la DGAIA, la Direcció General de La 
Infància de la Generalitat, preveuen que aquest edifici sigui el sant definitiu d’ubicació 
d’aquests joves, eh, joves no acompanyats, i per tant, és un, una situació que en principi, 
està prevista que funcioni així. Després, també està treballat amb el Xiprer, per tal de que 
a les èpoques d’hivern es pugui agafar gent sense sostre que hi ha en el Vallès i se’ls hi 
pugui donar un lloc de, on passar les nits, i on tinguin, doncs, un aixopluc durant aquestes 
èpoques. I desprès també, eh, que hi hagi la possibilitat, de si els grups són menors, de 
tenir, nosaltres, eh, la possibilitat d’incloure algunes famílies que necessitem per 
emergència social, de treure’ls d’algun edifici, o d’algun pis, o d’alguna cos, d’alguna, ah, 
com es diu això?, un desnonament que puguem tenir. Evidentment, això va per llarg, va 
per llarg, perquè aquestes modificacions i el pensar que tinguem en un, en un espai 
tantes, eh, tantes situacions diferents, doncs, encara va, va per llarg. La Direcció General 
s’ha posat en contacte tant amb nosaltres, com amb Granollers, de fet, amb nosaltres per 
estar a la Torreta, i amb Granollers perquè seran qui assumiran, diguem-ne, la rebuda 
d’aquests, d’aquests nanos, perquè no, nosaltres, com a molt, potser, a través del 
Departament, eh, enviïn algú a l’Institut de la Roca, però tret d’això, i de l’empadronament 
que pertoca en una, en una, en un municipi on estan residint, a part d’això, diguem-ne, el 
que ens estan comentant és que també ens posaran algun tipus de, de, d’educador social. 
Ara mateix, la proporció són 24 nois, 16 treballadors, 1 psicòloga i la directora. A, aquest 
dilluns va venir ja el gerent, diguem-ne, qui porta els temes d’aquesta entitat, ens va 
explicar que ja estaven fent tots els tràmits pertinents per aconseguir aquests permisos, i 
ho estaven treballant tant amb la Direcció General com amb altres departaments de la 
Generalitat. I per tant, doncs, bé, sabem això. A partir d’aquí, doncs, bé, aquí es crearà 
una mesa, eh, dels municipis, es crearà una mesa dels Serveis Socials de Granollers, 
dels Serveis Socials de la Roca, de les regidories tan de serveis socials d’un cantó com 
de l’altra, en el nostre cas, també la Regidoria de delegada del Barri de la Torreta, eh, 
també volem, i així ho hem expressat en el President de l’Associació de Veïns, que ell 
també hi sigui, juntament amb la Policia Local i Mossos d’Esquadra, per tal de que tothom 
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senti les informacions que aquest grup d’especialistes donin del tractament de, d’aquests 
infants. Al final, és la millor manera de que tinguem informació directa tan dels cossos 
policials més propers, que és la nostra Policia Local, com de la BP de Granollers, eh. A 
partir d’aquí, eh, doncs, el tractament serà d’aquest tipus. Eh, hem quedat de fer una visita 
amb la Direcció General, amb Granollers, i amb els regidors implicats de Granollers, eh, 
no tenim cap problema en demanar-li, doncs, a la Direcció General, si quan es fa visita, la 
podem fer bastant més ampla, nosaltres l’hem oferir també, al President de l’Associació 
de Veïns, que pugui venir també a veure l’espai, i a partir d’aquí, doncs, si els hi sembla 
bé, demanaríem, doncs, que tots els regidors i regidores del plenari, si així ho volen, 
doncs pugui, o qui vulgui, doncs, pugui assistir. La tramitació, també, que s’està fent per 
part d’aquesta gent, és que demanen, o volen fer una mena de, el nom no era ben bé una 
tutoria, però és intentar, doncs, que gent de la població, acompanyi aquests nois, i que els 
puguem fer una mena d’acolliment social i personal, perquè molts d’ells tenen dificultat, 
doncs, amb el castellà, alguns començant a parlar català, alguns, eh, com han estat a, a 
Osona, doncs, han après el català, perquè, si no, no, allà era més difícil. No, no, porten 2 
anys, no, no, porten ja 2 anys a Catalunya, i per tant, el castellà, en principi tots, l’entenen 
i el parlen, i el català, alguns, ja, ja es defensen, no?, doncs bé, intentarem fer aquest 
acompanyament en aquest grup. I també tenim present que si eh, se senten acollits, 
coneixen gent i això, si mai tenen qualsevol cosa, doncs, podrem ser, els qui decidim, 
doncs, fer aquest acompanyament, doncs, eh, un referent per a ells, i una, una persona 
que potser els pot ajudar, o potser els pot treure d’alguna situació, diguem-ne, eh, 
desagradable, com passa, perquè si bé és cert que algun, alguna, alguna vegada hi ha 
algun, d’aquests, d’aquestes persones que delinqueix, igual que alguns dels fills nostres, 
que potser durant aquests anys, eh, haurà fet alguna tonteria, o potser, en els anys  futurs 
farà alguna barbaritat, i serà un fill de la Roca, de tota la vida, perquè hagi nascut aquí, 
doncs aquests nois, també els hi passa, però aquests nois, també tenen un estigma social 
a sobre, i algunes conductes que ratllen el racisme, i per tant, doncs, la voluntat és que 
segueixin acompanyats des de les institucions, però també des de la ciutadania que així, 
que així ho vulgui.

C-8 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Acabats, els, eh, les informacions d’alcaldia passaríem a precs i preguntes 
dels grups municipals. No sé si algú té algun prec o alguna pregunta?, si?, senyor 
Fernández.

Sr. Fernández.- Hola?, sí!, 3 ó 4 preguntes, bé, lo primer, o comentaris, lo primer, doncs, 
agrair i compartir, doncs, la felicitació al senyor Salvador Illa per haver estat nomenat 
ministre. Eh, bé, és la persona, en aquest moments, amb representació institucional, més 
important que tenim al municipi i per tant, esperem que faci una feina ben feta, i que, en 
tot cas, vetlli, en la mesura que pugui, per la salut de tothom, tot i que s’ha trobat, només 
arribar, en un problema internacional molt greu, i esperem que, doncs que tingui un, un 
èxits en el seu treball. Nosaltres especialment contents perquè forma part, diguem-ne, del 
nostre grup, i ha estat amb nosaltres treballant molt de temps per la millora, també, del 
nostre municipi.
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Després, volia fer unes preguntes, eh, els hi segueixo preguntant algunes coses, que 
segueixo preguntant cada vegada, però tinc una persona, propera a nosaltres, que ens ho 
demana, que és el tema de, eh, del tema de Google Maps, amb el tema del carrer del 
Molí. Ja està canviat?, jo no ho he mirat avui, eh!, si?, vale. I amb el tema de telefonia, 
s’ha fet alguna qüestió, alguna gestió més perquè aquestes persones puguin accedir a 
tenir accés a telefonia, perquè la companyia no respon.

Després, eh, vam presentar una, una instància, i ens van respondre de que es faria aviat, 
el tema del Consell de Pagesia, i, en tot cas, demanar-los que al més aviat que es pugui 
es convoqui el Consell de Pagesia, i, i puguem treballar amb ells, doncs, diferents coses, 
perquè a més, un dels temes que es va aprovar de demanar a la, a Diputació, era el tema 
del Camí Fluvial, era una de les peticions que, ostres, que per part, que per part dels 
pagesos és un tema, doncs, molt recurrent i important.

Després, comentar una cosa a, a la regidora de Cultura, estaria bé que quan hi ha les 
festes majors, o així, o, ara que hem tingut la Festa Major de Santa Agnès que amb el 
conjunt de regidors es faci una, una informació, una comunicació. Estaria, estaria bé. 
Aquesta és la menys, potser la menys coneguda, i potser estaria bé, perquè en alguns 
moments, a algú se li pot, se li pot passar.

Eh, i com a última qüestió, volíem saber si s’ha iniciat alguna qüestió, en referència a 
solucionar un dels problemes que tenim a nivell urbanístic, aturats i, i més bloquejats, i 
que, bé, que entenem que cal començar a donar, a donar solució, que és el Pla de les 
Hortes, perquè és el lloc, on en aquests moments, podria començar a donar-se solució 
per les necessitats d’habitatge que hi ha en el nostre municipi, i intentar que la gent que 
busca habitatge en el nostre municipi, no hagi de marxar fora, tant a qui podia, tant al 
sector privat, com la part que ens queda, encara propietat municipal, per poder fer, si més 
no, lloguer o algun tipus així, eh?, això està, està, sé que està pendent a nivell judicial, i 
ha hagut un recurs i així, però en tot cas, potser estaria bé, no sé si hi ha contactes amb 
els propietaris, si hi ha peticions dels propietaris de veure’s amb l’Ajuntament i veure com 
es pot resoldre el tema. Saber una mica com esta la situació. Gràcies!

Sr. Alcalde.- Si, senyor Garcia Lorenzana.

Sr. García.- Sí, ja sé, avui estic parlant massa. 

Sr. Alcalde.- No, no, ...

Sr. García.-  Eh, bé, entre els meus defectes, com vostè ja sap ben bé, és llegir-me les 
coses, llavors, vaig llegir el seu Pacte de Govern, i allà figura que abans de final d’any 
s’havien de presentar o fer públic un Pla d’Acció Municipal. Llavors, simplement, és 
preguntar què, com ho tenen i quan tenen previst presentar-los. I la segona qüestió no és 
tant una pregunta, com un prec, i aquí, recullo una miqueta el testimoni, perquè és un 
clàssic del company, del company Dani, que és, eh, establir algun mecanisme que 
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puguem tenir els regidors de l’oposició accés a les actes de la Junta de Govern, perquè a 
la pàgina de transparència de l’Ajuntament, eh, crec que les darreres penjades són del 
2013, ja ha pogut una miqueta, i últimament molt, com hem estat parlant aquest vespre, i 
eh, a veure si es pot establir algun mecanisme que podem rebre o tenir accés a aquest, a 
aquestes actes. De totes maneres, també els hi avanço, que demà els hi demanarem per 
instància de venir, com a mínim el nostre grup, eh, un dia quedem d’acord, per poder 
veure, aquí, les actes de les Juntes de Govern des que es va constituir el nou ajuntament, 
doncs, fins ara. Gràcies!

Sr. Alcalde.- Gràcies!

Sr. del Villar.- Bé, per la meva part, eh, el tema del Google Maps, hauria jurat que ja 
n’havíem parlat, eh!, però si no, eh, està, està solucionat, el canvi aquell del carrer, per fi 
Google ha escoltat les nostres insistències, i ja està, està canviat. El tema de telefonia, la 
veritat és que no m’ho vaig prendre com meu, des d’urbanisme, però ara em parlem i 
mirem a veure exactament que és, i ja, ja m’ho agafo jo per mirar, per mirar de solucionar 
aquest problema.

Sobre el tema del Pla de les Hortes, ja, ja ho ha dit vostè, ara mateix esta amb un tema 
judicial, quan va a entitats supramunicipals perdem una mica el control d’aquests tempos, 
eh, sí que és veritat que en aquest temps que porto com a regidor d’Urbanisme, i aquí el 
senyor García Lorenzana sap perfectament la complexitat que tenim en aquest municipi, a 
nivell urbanístic, i m’estic intentant posar al dia amb tots, amb tots els temes. Eh, la veritat 
que el Pla de les Hortes és un dels temes, doncs, que hauríem, que hauríem de, de, 
d’agafar-hi, també, dintre de les nostres possibilitats, perquè, justament per això, perquè 
està en temes judicials, i ara mateix poc, poc hi tenim, poc hi tenim a dir. 

I sobre el tema de transparència de les actes de les Juntes de Govern, doncs, eh, demà 
mateix, eh, miraré amb el tècnic de transparència fins a quin punt, si realment és fins al 
2013 que no estan penjades, doncs, mirarem a veure d’establir alguna planificació perquè 
es vagi, si més no, que es vagin penjant les, les actuals, i poc a poc, anem recuperant les 
que, les que faltin, i si demanen un dia venir a veure-les, doncs, com és el seu dret, 
podran, podran venir a consultar-les, no hi ha, no hi ha problema.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Bacardit.

Sr. Bacardit.- Eh, senyor Fernández, sobre el tema de, sobre el tema de la, del Consell 
de la Pagesia, s’està començant a treballar des que va començar l’any, prèviament 
havíem tingut contacte amb el Vicens, de Santa Agnès, per si podíem començar ja a, a fer 
reunions, però de moment no ha mostrat molt interès, i ho hem posposat una mica. Però 
ara ja estem formant lo que és el Consell de la Pagesia.

Sr. Fernández.- Si em permet, eh, no quadrem les coses que diu el senyor Vicens, a un i 
l’altre, però bé.

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 e1fbeaeddb0a445fa7ecd20c660a6f2a001 Data document: 12/02/2020

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

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

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 27/03/2020 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 27/03/2020 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 
www.laroca.cat

81

Sr.- Bacardit.- El senyor Vicens té el meu telèfon des de fa mesos, i el vaig emplaçar a 
que em truques quan volgués si tenia alguna reunió, i

Sr. Fernández.- Bueno, en tot cas, eh

Sr. Bacardit.- Ah! Ell té el meu telèfon, i ens vam trobar, i li, ja li dic, per fer la reunió, com 
això s’ha anat postpusant, eh, el, ja dic, aquest any, el senyor Alcalde ja ha estat insistint 
amb el tema de, home, ja començar a fer Consell, de fet, avui, ja s’estava veient també el 
tema dels correus, de fer tot el que és el Consell. A part d’això, el tema del camí de xarxes 
fluvials, eh, zona blava que ja estaven, també s’està afectant en el Consorci del Bessos 
que ja ens està ... amb aquest tema. Llavorens, els tècnics de l’Ajuntament i el Consell del 
Bessos estan redactant el que seria la xarxa dels camins fluvials. Aixó es un tema es 
portarà quan fem el Consell de la Pagesia, mirem de tenir-ho tot més lligat per mirar de 
parlar amb ells. Però ja dic, no és un tema que s’estigui oblidat, i s’està tractant.

Sr. Fernandez.- En tot cas, comentar-li en el senyor del Villar si, potser, estaria bé fer, en 
el Pla de les Hortes, fer una reunió amb propietaris per d’això. 

I en el tema aquest, home, diguem-ne, no m’ha semblat massa prudent treure el nom 
d’una persona, que jo no he tret el nom de cap persona, amb el tema del Consell de 
Pagesia, dir és que, i aquell que no me apreta, home!, no em sembla de massa bon gust.

Sr. Alcalde.- Bueno, hem, hem dit el nom, i no el cognom, i per tant, ningú ha entès qui 
era, vull dir. 

Sr. Fernández.- Ja, ja, però no em sembla, ja, ja, no em sembla de gaire bon gust

Sr. Alcalde.- Té, té raó, té raó, no, eh. No, no, ..., no crec

Sr. Fernández.- És a dir, no, no em sembla de gaire bon gust. Jo crec que, eh, és a dir, 
dir: “És que tal persona no d’això”, ostres!, no és una resposta, no és una resposta

Sr. Alcalde.- Tenim, eh, entès.

Era, no, no, ningú ha agafat, si ho ha entès en aquest sentit, no estava dit per això, eh, 
fem, fem la següent resposta?

Sra. Álvarez.- Sobre el tema de les festes majors, cap mena de problema amb informar, 
de fet, si tots els regidors i regidores d’aquesta taula estan d’acord, tenim dues opcions: 
Podem fer bé o un correu amb tots els actes que tenim, eh, d’ara fins de cara a l’estiu, o si 
prefereixen, podem fer un calendari, el compartim amb tothom, i allà podem anar penjant 
tots els actes, si a més, els altres Regidors, també, s’animen a penjar els altres  actes. I 
aprofitant la vinentesa, eh, comunicar a totes les persones que han vingut avui, que poden 
disfrutar del calendari que s’ha fet des de comunicació, allà tenen totes les festes, tots els 
actes, eh, que són anuals, per dir-lo d’alguna manera, així poden també assistir, i no 
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perdre’s res. I per últim, això sí, comentar-ho, aprofitant també, eh, de cara a la setmana 
de la dona, aquest any no serà una setmana, el que farem serà programar, durant tot el 
més, els tres nuclis, quan vegin el calendari veuran que posa una setmana, però no serà 
així, simplement aixó. Moltes gràcies!

Sr. Alcalde.- D’acord, doncs. El tema de la telefonia, jo sé que hi ha un operador que està 
seguint venint a parlar o a buscar, era una possibilitat de, el que passa és que el que 
proposava per a Santa Agnès realment no ho hem tornat a reprendre, perque el que 
proposava era molt exagerat per tal de poder cobrir a, com a mínim amb telefonia mòbil, 
tot el sector. Eh, ho hem de rependre, i hem de veure, si, si no, si som capaços nosaltres 
de gestionar, perque hi hagi una antena, i que des d’aquí siguin els diferents.

Fixa? Ah, doncs, no, doncs del fixa no tenia jo coneixement, val. De la mateixa zona que 
hem parlat?

Sr. Fernández.- Sí, sí, potser de les altres vegades no vaig especificar, però, doncs, eh, 
em referia a telefonia fixa, que les companyies no, diguem-ne, no responen a les peticions 
dels, la zona del carrer del Molí, sí. M?

Sr. Alcalde.- Doncs, eh, aclarit, ho

Sr. Fernandez.- No, no, amb telefonia mòbil sí que hi havia hagut problemes a Santa 
Agnès des de fa molt de temps, i s’ha anat de forma recurrent, però ara em referia a 
aquest tema en concret, era el tema de telefonia fixa, que en alguns llocs també! També 
tenim problemes de fibra a Santa Agnès,  que hi ha molt poca gent, va tenir problemes 
d’AD, d’ADSL, así que, és una batalla que, no és per dir, és a dir, s’han anant fent coses, 
però bueno és, anar-ho recordant, perque amb aquesta gent cal anar

Sr. Alcalde.- Sí, sí. Amb el Consell de la Pagesia et torno a agafar, que sí que, seguim 
treballant amb això. I també, doncs, que també ara s’ha demanat una, una petició a l’ACA 
a veure si ens poden atendre, jo suposo que la data que ens donaran serà molt tard, a 
molt tardar, però que com a mínim, no esperarem a, a aquesta, a aquesta reunió, sino que 
d’aquí a poc, de fet, rebran una, un document per notificar els, els representants del 
Consell de la Pagesia, perque evidentment a, amb el canvi, s’ha de tornar a identificar. I 
treballarem també amb el reglament aquell de, que hi havia ja una part feta, i s’ha de, s’ha 
de rependre i continuar treballant per tenir el Reglament a, a, de, de desenvolupament del 
Consell.

El Pla d’Acció Municipal, de fet eh, amb totes aquestes problemàtiques, també, de temes 
de pressupostos i així, hem hagut d’anar canviant coses, perque al final, eh, les, les 
previsions que, que hi havien, doncs això també, eh, la situació actual, doncs, ens ha fet 
endarrerir, per tant, voliem que quan es presentès un document fos, fos, eh, realista, i que 
no estiguessim dient, doncs, coses que no es podran complir, i que per tant, en principi, 
les feines de treball Junts i Esquerra segueixen, ja porten temps fent-se, i se segueixen 
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fent, i, i d’aquí, esperem que a la major brevetat possible, el poguem, el poguem 
presentar.

De les actes de les Juntes mirarem que ha passat, perque jo creia, com a mínim, que se 
seguien penjant, ja no li dic les antigues, però, però les actuals en principi sí, que ho 
haviem parlat, pero mirarem a veure que ha passat o, no sé, potser que s’estiguin penjant 
en algun altra. Bueno, mirarem i li donarem resposta d’això. I evidentment, també, el, el 
regidor, doncs, encantats de rebre’l quan vostè vulgui a que pugui mirar les actes de totes 
les juntes.

Molt bé, doncs, eh, si no tenen cap prec ni cap pregunta més, doncs, donarem per acabat 
el plenari, els agraïm, doncs, eh, la seva, el seu to, sobretot, a més sent un plenari així, i, i 
donarem per finalitzat quan són les 23 hores i un minut, senyor Secretari, doncs, eh, el 
senyor interventor i el senyor secretari, ja, ah, finalitzen en aquí el plenari.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             
23 hores i 1 minut 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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