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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
CERTIFICO:

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 10 d'octubre de 2019, va 
aprovar, per unanimitat, l’esmena de la moció referent als serveis de neteja del 
municipi i posteriorment, va aprovar la moció, un cop esmenada, també per 
unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:

Anna Raymí Marata, Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania (Cs) en l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès, en nom i 
representació d’aquest, i a l’empara de l’establert en la normativa aplicable, 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i votació la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El 3 de març de 2011 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i la mercantil URBASER, SA, contracte per a la gestió indirecta i sota 
la modalitat de concessió, del servei públic de neteja viària i conservació 
urbana del municipi de la Roca del Vallès.

El contracte estableix que tindrà una durada de quatre (4) anys, a comptar 
des de la data de signatura d’aquest, i es podrà prorrogar per un (1) any 
més, fins a un màxim de cinc (5) anys. Així mateix, aquest mateix pacte 
estableix que la pròrroga s’haurà de sol·licitar de forma expressa per 
qualsevol de les dues parts, i de conformitat amb l’altra, amb una antelació 
mínima de tres mesos a la data de finalització del termini de vigència. Això 
no obstant, si la pròrroga fos a instància de l’Ajuntament, serà obligatòria 
per a l’empresari, de conformitat amb el que es preveia a l’article 23.2 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Fa 5 anys que s’allarga aquesta pròrroga, termini màxim que determina el 
pacta. Per tant, aquest 2020 és necessari fer una nova licitació.

Des de Cs La Roca del Vallès volem expressar la nostra insatisfacció al 
govern actual i anterior de no haver fet una nova licitació abans. Des de el 
2016 podien haver creat unes millors condicions de contracta de neteja i 
poder gaudí d’un millor servei de neteja pel nostre municipi.

El contracte actual, amb les retallades del 2012, ha demostrat que no és 
suficient per a les necessitats actuals de la Roca. Actualment hi ha 5 efectius 
per fer la neteja, sense cap màquina, fet que provoca no arribar a complir 
les necessitats del nostre municipi en temes de neteja.

Per tots aquests motius exposats i trobant-se ara en l’obligació de crear una 
nova licitació, el grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, proposem els següents ACORDS:
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PRIMER: Que l’equip de govern ens expliqui quina és la situació actual 
sobre el nou contracta i licitació que cal publicà per contractar els serveis de 
neteja, ja que el març 2020 s’acaba la pròrroga amb Urbaser.

SEGON: Reunió amb l’enginyer municipal amb temps i forma per tal de 
poder aportar les nostres valoracions i així arribar a unes condicions de 
contracta que siguin el més avantatjoses pel municipi.

TERCER: Estudiar la possibilitat de contractar un inspector de neteja per tal 
de controlar que el nostre municipi es netegi de forma correcta, amb la 
possibilitat que en cas que l’empresa adjudicatària no compleixi el contracte, 
tingui les penalitats que aquest prevegi.

I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre 
i amb el vistiplau de l’alcalde.
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