ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
CELEBRAT EL
EL DIA 24 D’ABRIL DE 2009, Núm. 4/2009.
4/2009.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Sr. Manel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Gabriel Parra i Carrasco del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Jordi Font i Riu del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC

A la Roca del Vallès, essent les vint-i-una 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, Rafael
Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, Montserrat Justribó i Parra, prèvia
comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la
Corporació municipal, es procedeix, a la realització de la Sessió Plenària Extraordinària i
urgent, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint-i una hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del
dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit
A.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B.1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost municipal per a
l’exercici 2009, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
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Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.Alcalde Bona nit, donem inici a la sessió plenària extraordinària i urgent, del 24
d’abril quan són les 21:00 hores.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.
sessió
Sr. Alcalde.Alcalde El primer bloc de l’ordre del dia té com a assumpte de tràmit tractar de
ratificar el caràcter urgent d’aquesta convocatòria. Té la paraula el Regidor d’Hisenda,
el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez Gràcies Sr. Alcalde, el pressupost és, segurament, el més important que
s’aprova anualment en un ajuntament. El pressupost del 2009 ha estat aprovat
inicialment i s’han presentat unes, diguem-ne , al·legacions, aquestes al·legacions s’han
de resoldre i és voluntat de l’equip de govern que es resolguin de la manera més
ràpida perquè el pressupost pugui entrar en vigor la setmana vinent, aquesta és la
justificació de la urgència, gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.Fernández Vaja, està clar que el motiu de la urgència no és un altra que la voluntat
de l’Ajuntament, de l’actual equip de govern, no hi ha cap raó tècnica ni jurídica que
avali aquesta urgència, cap ni una, perquè la urgència d’aprovar un pressupost és
aprovar-lo abans de l’any anterior, i no el 19 d’abril, perdó 19 de març, de l’any en el
qual ha d’estar vigent, per tant, qui s’ha saltat totes les urgències són vostès aprovant
el pressupost amb 2 mesos i 19 dies de retard. Un cop passat això, no té cap raó de ser
que vostès convoquin de forma urgent i pràcticament, en menys d’una setmana,
saltant-se tots el procediments habituals i intentin justificar aquesta urgència dient que
la única justificació és la voluntat de l’Ajuntament. La presentació d’al·legacions a un
pressupost forma part d’un procediment administratiu que està reglat i que està
contemplat en la normativa de funcionament i, per tant, no s’ha produït cap fet
estrany en el que és el funcionament normal de qualsevol aprovació que preveu el
tràmit d’informació pública que dóna dret a què els ciutadans i els polítics puguin
presentar les seves al·legacions, per tant, aquí el que s’ha produït és aquesta
normalitat. I del fet que s’aprovi avui el pressupost o s’aprovi dijous que ve, també
podien haver convocat uns dies abans el Ple, no recordo els terminis exactes, i haverho fet seguint els passos normals, sense necessitat de fer aquest joc d’urgències que no
es justifica de cap de les maneres. Per tant, l’únic que entenem és que amb aquesta
urgència el que han pretès és restar informació als ciutadans respecte al que avui es
discuteix i no veiem cap altra raó de ser, de què s’aprovi avui a que s’aprovi dijous que
ve seguint el procediment normal de convocatòries no entenc que hi hagi cap
element, perquè el pressupost s’arriba a aquesta data perquè vostès el van presentar el
19 de març, que justifiqui aquesta urgència, per tant, el nostre vot serà contrari a
aquesta urgència.
Sr. Alcalde.Alcalde Gràcies Sr. Carles Fernández, algun comentari Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Sí, tot i que no és el punt més important de l’ordre del dia, només perquè
quedi constància en l’acta. No ens hem saltat cap procediment habitual, no digui coses
que no són. La veritat és que sí s’ha produït una cosa que ja és habitual, i és que vostès

2

tornen a fer el ridícul presentant al·legacions que no ho són, i estic frisant esperant a
veure quin serà el seu vot, perquè ens tenen acostumats a presentar al·legacions i
després que votin en contra de les mateixes, estem espitosos a veure que faran avui.
Sr. Alcalde.Alcalde Gràcies Sr. Manel Álvarez, algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fer
Fernández.nández sí, sí. És habitual, avui he llegit les seves declaracions a la premsa i sé
quins són els seus arguments, nosaltres només volem posar pals a les rodes,
entrebancar la feina de l’Ajuntament, provocar problemes... escolti’m, és vostè qui va
presentar el pressupost per aprovar-li inicialment el 19 de març, és vostè no nosaltres,
que m’explica a mi. Els pals a les rodes se’ls posa vostè mateix presentant fora del que
demana la norma habitual per preveure el que has de fer per pressupostar i preveure
les accions d’un any. Si vostè ja ho presenta en aquestes dates i l’aprovació definitiva es
farà efectiva aquest mes d’abril, que m’explica a mi de pals a les rodes, ni de tonteries
d’aquestes, per tant, aquí està el problema de fons, i la urgència es desmonta
absolutament, qualsevol raó de la urgència es desmonta per ella mateixa quan vostès
van presentar a aprovació el pressupost el 19 de març. Si vostès no van ser capaços
d’actuar amb la responsabilitat i la professionalitat que demana tenir el pressupost
aprovat per finals de l’any anterior, o si m’apura molt, per la situació econòmica que hi
havia, a primers d’any, i nosaltres presentem al·legacions, que és un dret que tenim,
regulat a les lleis i a la normativa, no estem fent res que no tinguem dret com a
oposició i ho continuarem fent malgrat que vostè pensi que és posar pals a les rodes.
Ens és igual el que pensi, Sr. Manel Álvarez, la veritat, perquè vostè pretén desligitimar
l’acció de l’oposició, dediqui’s a governar i a presentar el pressupost en termini i si
nosaltres presentem al·legacions, l’aprovació definitiva es farà dins de termini i a 1 de
gener tindrem un pressupost operatiu que és el que demana i necessita qualsevol
municipi, i a més, en una situació de crisi.
Sr. Alcalde.Alcalde Gràcies Sr. Fernández, jo en aquest punt si que li voldria fer un comentari,
és que, en un moment de dificultat econòmica com l’actual, ha calgut fer un gran
esforç per a quadrar un pressupost en el que hi ha una gran contenció de la despesa
corrent de l’odre de 600.000 euros, i això no és fàcil amb els números que es
belluguen en el nostre pressupost que ha passat a estar per sota dels 10 milions d’euros
quan en exercicis anteriors els havia superat, per poder fer aquest pressupost ha calgut
un exercici de responsabilitat important i aquesta és la feina que s’ha fet des de l’Equip
de Govern i aquest exercici de responsabilitat política hauria de tenir una
correspondència amb una oposició noble que fos capaç d’entendre la situació real.
Sr. Fernández.Fernández Ens està dient innobles Sr. Ros?
Sr. Alcalde.Alcalde No he dit aquesta paraula.
Sr. Fernández.Fernández El que no és noble és innoble.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Vostè fa suposicions del que jo no he dit, estic en ús de la paraula i vostè
pot entendre les meves paraules en positiu o en negatiu, vostè sabrà com les pren. El
que li estic dient és que cal un exercici de responsabilitat perquè, tal com ha dit el
Regidor d’Hisenda, el Pressupost és un dels documents més importants que aprova
anualment la Corporació i és un dels documents més importants perquè és el que
permet després aplicar la destinació del diner públic pel servei dels ciutadans, aquesta
és la gran importància del pressupost, sinó som capaços de tenir aquesta
responsabilitat i presentem alegrament unes al·legacions que no estan justificades amb
cap base jurídica, que no tenen cap mena de suport en els articles de la Llei
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d’Hisendes Locals que permetrien que aquestes al·legacions prosperessin, tot això fa
que es retardi l’aplicació del pressupost, un pressupost que ja de per si ha estat molt
difícil de poder quadrar de trobar els recursos necessaris per poder donar els millors
serveis als ciutadans, vostès el que han fet és dilatar encara més l’execució del
pressupost, aquest és el motiu del Ple d’avui, i la urgència està justificada absolutament
per poder posar en marxa el més aviat possible l’execució d’aquest pressupost. Passem
a votació.

Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98. b) del Decret Legislatiu 2/
2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a votació de la Sessió Plenària la ratificació
de caràcter urgent de la convocatòria de la present sessió, restant aquesta aprovada,
per set vots favorables dels Grups Municipals CIU i d’ERC i sis vots en contra del Grup
Municipal del PSC, acordant-se amb el quòrum exigit per llei, la ratificació del caràcter
urgent de la sessió.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B.1.
B.1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost municipal per a
l’exercici 2009, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
Sr. Manel Álvarez.Álvarez.- El Ple de l’Ajuntament el dia 19 de març d’aquest 2009 va aprovar
inicialment el pressupost de l’exercici del 2009, des del dia 20 de març fins el dia 9
d’abril l’acord ha estat exposat al públic. L’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de
la Província el dia 23 de març durant el termini d’exposició pública s’han presentat
unes al·legacions, concretament el dia 8 d’abril el Sr. Carles Fernández Pérez en
representació del Grup Municipal del PSC. L’informe diu clarament les causes que
poden suposar una reclamació administrativa contra el pressupost inicialment aprovat,
aquestes causes són només tres:
La primera, per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts
en aquesta Llei, l’article 170 de la Llei d’Hisendes Locals.
El segon punt és per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions
exigibles a l’entitat local en virtut del precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
El tercer punt i últim per ser manifesta insuficiència els ingressos en relació a les
despeses pressupostades o bé d’aquestes respecte les necessitats per les quals està
previst. Aquest són els tres únics supòsits que es poden fer servir per presentar
al·legacions a una aprovació inicial d’un pressupost, les seves al·legacions, són quatre,
cap d’elles està emparada en qualsevol d’aquests punts, i per això jo els he dit que han
fet el ridícul un altra vegada, el ridícul més espantós, per tant, el que proposem és:
Primer, desestimar la primera al·legació, de forma parcial la segona, ara explicaré el
perquè, desestimar la tercera i la quarta al·legació presentada pel Sr. Carles Fernández
en nom del PSC de la Roca.
Segon, estimar parcialment l’ al·legació número dos, en un punt que és modificar un
error material que ja es va comentar en el mateix Ple del Pressupost i que no calia fer
un Ple per corregir aquest error, aquest error material és canviar allà on diu Tècnic de
Joventut per Tècnic Mig de Serveis Personals.
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Tercer, aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a
l’any 2009.
Quart aprovar les bases d’execució que acompanyen el pressupost.
Cinquè, aprovar definitivament la plantilla del personal de l’ajuntament de la Roca del
Vallès.
Sisè, aprovar la relació de llocs de treball que figura a l’expedient administratiu i
publicar-la al BOP i al DOGC.
Setè, publicar el pressupost definitivament aprovat i resumit per capítol en el BOP de
Barcelona.
Vuitè, notificar aquest acord als interessats, que són vostès i novè, remetre còpia a
l’Administració de l’Estat així com a la Generalitat de Catalunya. Avui s’aprovarà i la
setmana que ve entrarà en vigor, tot i els seus pals a les rodes, tot i les seves
pseudoal.legacions, tot i això per voluntat expressa d’aquest Equip de Govern, que és
qui ho ha de fer, no l’oposició, s’aprovarà aquest pressupost, gràcies.
Sr. Alcalde
Alcalde.de Gràcies Sr. Manel Álvarez, algun comentari Sr. Albert Gil
Sr. Gil.Gil Sí, s’ha comentat ja abans el tema d’haver portat tard a aprovació el
pressupost, és cert, es va portar en dates tardanes, segons els seus càlculs de finals
d’any de presentació, si bé és cert quan vàrem començar a treballar no esperàvem una
baixada tant important dels ingressos i coses que teníem calculades o que preveiem
executar després hem vist que no teníem els ingressos per poder-ho fer, probablement
també ens ha servit per fer un pressupost més real. Evidentment, no és el pressupost
que vostès haurien fet, vostès ja ho deixaven ben clar en el seu programa electoral, ho
vàrem parlar també en el ple de pressupostos. Entenc que el que fem ara aquí és
acceptar, o no, unes al·legacions, en tot cas aquesta errada, que es podria haver
rectificat sense haver passat pel Ple i tornar a debatre els punts que ens han presentat,
entenem que aquests punts ja van ser debatuts i entenem que es tracta de projectes
que vostès tirarien endavant, però en aquest cas nosaltres tirarem endavant els
projectes que nosaltres creiem que són els necessaris per la Roca, igual que vostès han
fet aquests darrers anys amb els seus pressupostos prioritzant i tirant endavant els
projectes que varen considerar oportuns igual que nosaltres ara. Vostès han presentat
unes al·legacions que a raó de l’informe emès pels Tècnics Municipals a més entenem
que no hem de repetir un Ple que ja s’ha fet, si tornéssim a fer el mateix no sabríem
perquè es va debatre en aquell moment el pressupost. Entenc que llavors en
l’aprovació del proper pressupost s’hauria de fer el debat després de resoldre les
al·legacions, gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil, algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.Fernández.- Començaré pel darrer comentari del Sr. Gil, que vull entendre que
potser ha confós les paraules perquè sinó em preocuparia, el procediment de les ciutats
democràtiques fa que primer hi hagi una aprovació inicial de les coses, es debatin,
s’informi al públic, es puguin presentar al·legacions, aquestes poden ser de caràcter
tècnic i d’altres de caràcter polític i llavors es torna a fer una segona aprovació en la
qual es discuteixen coses similars. Aquest és el procediment democràtic, per tant,
sincerament, del comentari que ha fet no vull deduir que vostè no està a favor del
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tema democràtic, per això li dic que en tot cas, i no vull dir això, però m’ha sobtat
perquè tot plegat forma part d’aquest funcionament, és el joc democràtic. Vostès
tenen una majoria i vostès poden aprovar, evidentment, legítimament, el pressupost.
Un cop aprovat serà el pressupost de tots, un cop estigui aprovat definitivament, però
prèviament a l’aprovació definitiva, nosaltres tenim el dret a exercir el que hem fet i a
que es torni a discutir, possiblement per vostè és una pèrdua de temps, però per
nosaltres és important que es torni a discutir i es reflexionin coses, això per una banda,
per una altra banda, potser s’haurien evitat algunes d’aquestes coses si, com d’altres
vegades ja s’havia fet, ja el pressupost es va aprovar, jo no diré saltant-se terminis,
però sí amb el compromís de convocar d’una manera determinada les Comissions
Informatives i els Plens, en el Ple del pressupost es van reduir els terminis, tot dins el
que estableix la legislació, però sí que hi havia un compromís per part de l’alcalde de
que es convocava d’un dilluns a un dijous la Comissió Informativa i d’un dilluns a un
dijous el Ple, en aquest cas la Comissió Informativa es va convocar amb menys temps,
ja en l’aprovació inicial del pressupost. Per tant, el temps del que hem disposat per
poder conèixer això ha estat menor, no s’ha fet cap presentació, com s’havia fet altres
anys. La informació que vam demanar, alguna s’ha facilitat molt a última hora com va
ser l’estat de liquidació del pressupost, per tant, sense saltar-se, evidentment, cap
procediment, les formes han estat unes determinades. Vostès, que es queixaven tant
de les formes, doncs ara n’apliquen algunes que són encara més restrictives, però bé,
això és qüestió de formes.
Per preparar un pressupost, s’intuïen algunes de les coses que estan passant, i
s’anunciaven, no els ha agafat res per sorpresa. El problema és que la feina els
desborda i que no arriben. Llavors, plantegint-s’ho, no pot ser que el pressupost
s’estigui aprovant el 19 de març, en aprovació inicial i avui, dia 24 d’abril, en aprovació
definitiva, no pot ser, això no és bo pel municipi, però el que no és bo pel municipi no
és que nosaltres haguem presentat al·legacions , el que no és bo pel municipi, i sabent
com sabem tots que el pressupost és el document més important que aprova
l’Ajuntament, i això vostès també ho saben, no l’aprovin el 19 de març si us plau,
aprovint-lo al desembre que és el que toca, i no vinguin ara amb justificacions de que
han passat unes coses a la societat que ens han destrotat i no hem sabut com fer-ho.
Escolti’m, professionalitat, dedicació i compromís és això el que es demana, no que
després de no fer els deures i com que l’oposició sí que els ha fet resulta que és culpa
nostra. Això és de nens petits, per favor, més professionalitat i més dedicació senyors,
és això el que es demana als polítics, i no justificacions i carregar les culpes sempre als
que estan a l’oposició perquè l’oposició, senzillament, el que fa és fer la seva feina
vostè presenten un pressupost i nosaltres unes al·legacions, unes al·legacions polítiques
sí, polítiques, i no sento cap ridícul, Sr. Álvarez, en presentar i seguir presentant. Li
comunico que seguirem presentant al·legacions polítiques cada vegada que ho
considerem oportú, sempre que ho considerem oportú, perquè entenem que és el
nostre dret i vostè no ens tallarà les ales dient que la llei diu..., escolti’m el tema jurídic
és una cosa i aquí també venim a fer política, o a què ens presentem aquí?, a fer què?,
a fer política, i les nostres al·legacions són polítiques, si senyor, són de concepció de
municipi i volem que això es discuteixi. Si a vostè li molesta la política plantegi’s que fa
al món polític, però jo m’hi sento molt agust fent política, per tant, com que hi ha
diferents visions de què fer al municipi, legítimes totes, aquest és el lloc a on s’han de
discutir aquestes coses, és aquí, i discutir això aquí no és posar pals a les rodes a res, és
exercir la democràcia, malgrat que li pesi al Sr. Álvarez i al Sr. Ros. M’ho retrauran, ja sé
que en les seves intervencions m’ho retrauran, i que som uns impresentables, i uns
irresponsables, i que no actuem amb noblesa i tot aquest discurs que ja van repetir
quan vam presentar al·legacions a les ordenances fiscals aquest any i quan les hem
presentat aquest any i quan les hem presentat sempre, molt bé, estan en el seu dret de
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fer això, però d’entrada a nosaltres això no ens afecta i després són els serveis jurídics
els que diuen que aquestes són o no són al.legacions que s’han de contemplar
obligatòriament, correspon als serveis jurídics o als serveis econòmics, que són els que
han fet l’informe i diuen que d’acord amb els criteris no ho són. Bé, a nosaltres el que
ens interessa és el debat polític sobre aquestes qüestions i això ni vostès ni ningú ens
ho pot negat, per tant, continuarem exercint aquest dret al debat polític. Si vostè
considera que això és posar pals a les rodes, doncs intenti canviar la llei per retallar els
drets de l’oposició i ja veurem que diran els seus companys de partit que a d’altres
municipis estan a l’oposició, per tant, faci aquest treball per canviar la llei perquè
nosaltres no puguem fer aquestes coses.
I entrant ja en matèria, nosaltres hem presentat una primera al.legació referida als
ingressos, reiterem una al.legació de tipus polític, considerem que l’increment que s’ha
produït en els impostos en el 2009 és excessiu, es va fer amb uns criteris determinats ja
per sobre de l’IPC que en aquells moments era vigent i molt per sobre de l’IPC de finals
d’any, que tothom sap que ha estat de l’1,4%, i, per tant, els nostres veïns tenen una
pujada d’impostos de, pràcticament, entre 6 i 7 punts per sobre de l’IPC en alguns
casos, per tant, volem també que per generar ingressos es posi a la venda la parcel.la
de Can Font de la Parera, ja em dirà vostè que no me n’entero perquè encara està en
una situació judicial o així, posi-la com a ingrés i quan es produeixi la venda tindran els
diners...m’agradaria senyor que li fes el mateix que m’ha fet a mi per aquí, perquè ens
enteguem tots, per tenir un tracte equitatiu, i ens agradaria que el preu de la parcel.la
de l’antiga escola bressol fos a preu de mercat lliure, no a preu d’aquesta situació que
ens sembla que en el moment actual els pisos acabaran a preu de mercat lliure perquè
el concertat català, amb la baixada de preus, està pràcticament igual que els del
mercat lliure, i potser perdríem alguns ingressos sinó la venem a preu de mercat lliure.
Aquestes són les tres al·legacions que nosaltres presentem pel que fa als ingressos.
Una per disminuir la pressió fiscal sobre els ciutadans en un moment de duresa, avui
s’han conegut unes dades prou negatives pel que fa a l’atur, i m’agradarà saber les
dades d’atur, quan surtin publicades en premsa, del nostre municipi per tant tot
increment de la pressió fiscal en una situació com l’actual no és favorable ni és positiva
pels ciutadans del municipi.
Una segona respecte al capítol 1 de despeses, en la que fem un seguit de reflexions pel
que fa a la despesa referida als càrrecs electes i als càrrecs de confiança, ja que creiem
que en aquests moments s’han de reduir, aquesta és la nostra opinió. També
considerem que totes les places que no estan ocupades en aquests moments a
l’Ajuntament, i que s’han pressupostat sobre onze pagues, quan estem ja al mes
d’abril, creiem que s’haurien d’haver redistribuït d’una altra manera i redistribuir
aquests ingressos a d’altres partides que s’han disminuït i que sí són necessàries i són
importants. Algunes de contingut social, d’altres de protecció forestal o d’altres tipus.
Llavors l’errada no és que s’hagin equivocat en les places de tècnic de joventut, sinó
que amortitzen una plaça de tècnic de joventut, creen una plaça de tècnic mig de
serveis personals però en el pressupost mantenen una plaça de tècnic de joventut,
vostè com a Regidor d’Hisenda hauria de mirar-se les coses amb detall , és un error
material, evidentment, pot passar però a última hora qui és el responsable és qui s’ho
mira al final i donen el vist i plau i aquests són vostè i el Sr. Alcalde, per tant, és cosa de
vostès.
Pel que fa al capítol dos, per nosaltres és bastant preocupant, hi ha un nombre
important de despeses en les que, algunes d’elles amb contractes vigents, el
pressupostat pel 2009, no ja respecte del 2008 que això podria ser més o menys, sinó
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respecte el que s’ha executat, que és allò que s’ha pagat drets generats per part d’algú,
i algunes d’aquestes partides no són menors, són partides que tenen contractes amb
tercers i que tenen durada anual, servei d’enllumenat públic, jardineria municipal,
adquisició d’enllumenat públic, neteja viària, escombraries, neteja de dependències
públiques, manteniment de vies públiques aquest no té un contracte però els altres sí,
clar, pressupostar menys diners que el que s’ha gastat l’any anterior quan no s’han fet
concursos encara nous, crec que això és temerari, crec que això és temerari. Ah, vostès
encara tenen un coixí del romanent del 2007,no sabem quina serà la liquidació del
2008 encara no la tenim, no hi ha gaires ajuntaments que la tinguin, però quan sabem
quina és la liquidació del 2008 veurem què ha passat, però aquí hi ha partides en les
quals la desviació és espectacular i llavors, a on anirem a parar? A on ens portarà
aquesta situació? Neteja de dependències públiques, l’any passat vàrem gastar
261.000 euros, gastats, és a dir, obligacions reconegudes en el llistat d’execució que
vostès ens vàrem passar, pressupost d’aquest any 173.000 Euros, pràcticament, 89.000
euros menys, quan a més a més tindrem un edifici més per netejar que és el CEIP
Mogent, jo no sé com ho pensen fer reduint 89.000 euros. Recollida d’escombraries
vàrem gastar 548.000 euros l’any passat pressupostem 502.000 aquest any, ja l’any
passat vàrem quedar per sobre del pressupostat i es van pressupostar 535, i aquests
contractes són vigents, no són contractes que s’han de renovar aquest any, algun
potser sí, però no tots. A mi, em sorprèn aquesta temeritat, si aquest no és un motiu
dels que diuen aquí, potser no és tècnic però tampoc és ni polític. Aquest és
senzillament de fer números , jo tinc un contracte vigent amb una empresa, l’any m’he
gastat aquests diners amb la feina que m’han fet i amb un contracte vigent i
pressuposo que li pagaré menys, si s’ho mira aquesta empresa no sé què pensarà la
veritat. Despeses de telefonia, preveuen gastar 3000 euros menys que els que es van
gastar l’any passat que és quan es va fer la nova contractació, per tant, servei de
recollida d’animals vàrem pressupostar 22.000 euros l’any 2008, s’han gastat 110.000 i
en pressupostem 39, i després hi ha partides que no tenen contracte però hi haurà una
contenció i a veure com s’aplica, en activitats populars pressupostades 180 gastades
242 pressupostades pel 2009 145, bé, veurem que acaba passant, serem capaços de
contenir pràcticament 100.000 euros respecte el que s’ha gastat, ojalà, si ho fan ja els
vaig dir l’altre dia que en alguns casos els felicitaria, per tant, en aquest, disculpi’m,
però veient el pressupost executat en aquestes partides i el que s’ha pressupostat no hi
ha credibilitat, qualsevol tècnic que es miri això pensarà què ha passat aquí, o bé hi ha
alguna documentació de contractes ja signats que avali això o bé jo no m’ho crec.
També defensem que algunes partides que baixen significativament i que pensem que
és important mantenir-les per evitar, després, danys majors, una el desenvolupament
del Pla d’Acció Ambiental, que vostès redueixen un 25%, la partida de prevenció
d’incendis forestals que vostès redueixen un 40%, ojalà no passi res, però anar
disminuint en accions preventives al final posa la situació al límit, després quan passa
tots ens tirem les mans al cap o la conservació de camins rurals, tenim un volum molt
important de camins rurals al municipi que requereixen el seu manteniment i la seva
conservació, sí que són al·legacions polítiques, amb la cara ben alta ho diem sí que són
al·legacions polítiques i no ens avergonyim per això, ni ens sentim ridículs malgrat que
vostès intentin desligitimar la nostra acció.
Pel que fa al capítol d’inversions, hi ha tot un seguit de propostes d’inversions que
considerem que són prioritàries i importants, vostès consideren que són unes altres i
estan en el seu dret, nosaltres estem en el nostre dret de defensar unes altres, potser si
previ al pressupost ens haguéssim pogut reunir i haguéssim pogut parlar del tema
potser hi haurien menys, no passa res, però com que no s’ha fet tenim tot el dret a
presentar les nostres al·legacions i, evidentment, no entren en cap dels apartat que,
vostè ,Sr. Álvarez, amb molt bon criteri, ha llegit. Ho sabíem quan les vàrem elaborar,
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la diferència, Sr. Álvarez, és que a vostè li molesta està aquí escoltant-nos i a nosaltres,
malgrat que no ens agradi el que diu, no ens molesta escoltar-lo a vostè. Miri, és per
això que el poble ens ha escollit i una de les funcions que ens toca fer aquesta
legislatura és aquesta i la fem, per tant, fins aquí aquestes són les al.legacions que
nosaltres hem presentat, creiem que s’ha de seguir discutint, algunes d’opció política.
Vostès creuen que amb la seva opció política el municipi anirà endavant, nosaltres
creiem que seria amb unes altres, però algunes altres, com les que comentava del
capítol dos, que m’agradarà veure l’execució del pressupost i Sr. Álvarez com allà no
es correspongui l’execució amb el que s’ha pressupostat, crec que serà vostè el que
haurà de demanar disculpes als ciutadans per haver-los enganyat.
Sr. Alcalde.Alcalde Gràcies Sr. Carles Fernández, algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- Per endavant, entenc que si vostè ha entès això o jo he donat a entendre això,
jo en cap moment he dit que vostès no tinguin dret a fer el que fan, sé que vostès
quan actuen, actuen políticament i tenen tot el dret a fer-ho, això que quedi ben clar.
El tema de les al.legacions evidentment són polítiques i tenen dret a fer-les tantes
vegades com calgui, el que sí que és veritat és que el que deia que del debat que
vàrem fer poca cosa ha variat respecte la posició d’idees o les prioritats de projectes i
bé, això és evident, jo també li voldria dir que crec que intentem respectar, encara que
vostè cregui que a l’Equip de Govern li molesten, jo no les valoro com una molèstia
sinó com que hem de debatre unes al·legacions que, evidentment, tal i com estem ara
és difícil que ens posem d’acord en algun d’aquests punts, per altra banda són
maneres de veure els pressupostos, com vostè deia, no? Hauríeu d’haver posat a la
venda la parcel·la, encara que judicialment no la tinguem nosaltres i, evidentment, és
una opció posar-la i quan parlem que hi ha un problema financer seguint la venda
fallida de la parcel·la, a veure no s’ha dit mai que s’ha fet expressament una venda
fallida de la parcel·la, és a dir, que es valori que ara estem arrossegant una venda fallida
no vol dir que nosaltres diguem que ho vàreu fer malament expressament, no , el que
passa és que això ja va passar una vegada i creiem que hem de tornar a tenir la
titularitat d’aquesta parcel·la per tornar-nos a plantejar la venda. Entenem que quan ho
vam debatre... evidentment és una qüestió que vam posar en el pressupost i valorar-la
amb més diners dels que els van vendre i si l’haguéssim valorat en més diners dels que
es van vendre que era bastant més en el moment en què s’estava fent la reclamació, en
el moment del canvi de govern parlàvem que aquella parcel·la llavors valia molts més
diners dels que s’havia venut, però és que avui en dia valdria molt menys per la situació
econòmica de mercat. Bé, vostè creu que no, jo sincerament crec que sí, s’estan
aturant moltes vendes, hi ha moltes empreses que estan deixant perdre molt diners per
compres de terrenys, però prefereixen perdre aquests diners que hipotecar-se i perdre
la resta de l’empresa. Són maneres de veure-ho diferent, entenc que vostè pot
entendre ...
Sr. Estapé.
Estapé.stapé.- El sòl residencial és una cosa i l’industrial n’és un altra.
Sr. Gil.Gil.- Sí, però les indústries estan pagant també, hi ha moltes indústries que estan
passant un mal moment, que tenien previstes fer moltes coses i que després no s’han
dut a terme. Després també li diria, les previsions, malauradament, no les encertem, ni
vostès ni nosaltres ni el Ministre de Treball i, probablement, ara han sortit i han dit no
arribarem mai als 5 milions d’aturats i millor que no, que no hi arribem mai, però això
ningú ho pot saber i ja ens estan dient que la recuperació econòmica serà al final de
2009 que aguantem que passem aquest any de crisi i ja hi serem. Bé, doncs també els
he de dir que vostès han tingut la gran sort de governar sense una crisi tan forta i segur
que vostès ho pensaran així perquè segur que a ningú li agrada trobar-se en una
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situació global d’aquest nivell. Després ha dit que no se’ns respecta o sens vol reduir
temps o se’ns vol fer plens...miri, jo li dic, de veritat, vostè porta molt anys en aquest
Ajuntament i estic segur que molt anys més, també li dic que espero que molts anys
més que com està ara, però això és una ...tindríem aspiracions de treure majoria
absoluta nosaltres, cosa que és difícil, però per això treballem. No, ara fora...vostè
porta molt anys, sap com funciona aquest Ajuntament en diverses facetes i coneix el
tema que no sempre es pot reduir, es pot valorar una feina sense tenir el tipus de gent
que vostè ara reclama que no ha d’existir dintre d’aquest Ajuntament perquè hi ha de
ser perquè vostès també els han tingut i vostès han tingut a diferents càrrecs dins de
l’Ajuntament i segur que hi ha de ser, per tant, quan vostès han exercit un càrrec, han
estat al govern i han fet aquestes coses és normal que vostès saben que el que ens
estan ara tirant en cara és necessari i vostès durant molts anys ho han vist, perquè sinó
haurien només utilitzat aquest tipus de càrrecs els primers 4 anys i els altres ja hagués
funcionat tot sense això, els altres 10, sinó recordo malament, però no és el cas, per
tant, podem entrar a valorar aquest tipus de coses també, però sempre amb una mica
de lògica.
I amb el tema del plens, com vostè deia. Miri, jo vaig assistir a un Ple, bé no vaig
assistir perquè ja havia acabat, un matí. Un Ple presentat per vostès un matí, un Ple
presentat per vostès un matí, un Ple presentat per vostès un matí...no, no, de meses no
era, no. No recordo el tema, hauria de parlar-ho amb el regidor que hi havia...no ho
sé, no ho sé.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Jordi Font, si us plau no fem diàleg, respecti el torn de paraula.
Sr. Font.Font.- Sr. Ros, només una cosa, jo haig de marxar perquè me’n vaig a treballar,
començo abans, la única cosa que li vull dir és una cosa: em sembla lamentable que
m’assabenti el dimecres al vespre que avui hi ha un Ple.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Font està en ús de la paraula el Sr. Gil.
Sr. Font.Font.- Sí, però és que jo me’n vaig, ja el deixo parlar al Sr. Gil.
Sr. Alcalde.Alcalde.- És un Ple convocat d’urgència, ja ho hem dit al principi. Ha parlat el seu
portaveu
Sr. Font.Font.- Sí, però jo haig de marxar i jo li explico perquè vostè no es preocupa
d’aquestes coses i jo trobo que com a Alcalde s’hauria de preocupar.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Jordi Font, quan el seu company portaveu presenta les al·legacions és el
8 d’abril.
Sr. Font.Font.- I vostè presenta el pressupost el 19 de març. Bona nit.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Font que li vagi bé la feina. Sr. Gil continuï, si us plau.
Sra. Secretària prengui nota que el Sr. Jordi Font s’absenta quan són tres quarts de deu
del vespre, de la qual cosa es deixa constància.
El Sr. Jordi Font s’absenta en aquest punt per motius laborals, quan són les 21 hores i
45 minuts.
Sr. Gil.Gil.- He perdut el fil. Ah, sí segur que hi ha moltes coses que vostès ara les
interpreten d’una manera, però també s’ha de tenir memòria. La memòria s’ha de tenir

10

per les coses bones i també per les dolentes que tots fem i jo estic segur que nosaltres
hi ha coses que no les fem bé, segur, però vull dir que a l’hora d’exposar-les també
hem de tenir tots una miqueta més de sentit del que podem fer, del que hem fet o del
que farem. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.Álvarez.- Sí, molt breument perquè el pressupost ja es va discutir en el seu moment
i avui venim a parlar d’al·legacions que jo he dit abans que eren pseudoal·legacions i
que vostè ha reconegut.
Sr. Fernández.Fernández.- Jo no he reconegut cap pseudoal·legació, Sr. Álvarez.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Carles Fernández tindrà el seu torn de rèplica. Respecti el torn de
paraula.
Sr. Álvarez.Álvarez.- No és posi nerviós.
Sr. Fernández.Fernández.- No em poso nerviós, és que m’agrada discutir amb vostè Sr. Álvarez.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Carles Fernández intenti utilitzar un tarannà democràtic i respectar el
torn de paraula, gràcies.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Miri per començar per la última part de la seva
intervenció en la qual ha fet una referència a què potser jo estava cansat o no volia
estar aquí o m’ha semblat que deia una cosa així, eh. No em voldria equivocar. Miri, ni
em molesta ni em canso i, a més a més, tinc la sort, a diferència del seu company que
ha de sortir que jo no haig de sortir, per tant, jo estic aquí molt a gust. Estic avui en un
Ple, però estic molt satisfet d’estar governant aquest Ajuntament; ho faig amb molt de
gust i no em canso ni em cansaré. Per continuar a l’inrevés de la seva intervenció,
aquesta era la última part, vostè ha dit, ha reconegut que sabia que eren
pseudoal·legacions que no podia presentar, però que les han volgut presentar perquè
han volgut tornar a discutir el pressupost. Ja li he dit que abans el pressupost ja es va
discutir, ja es va aprovar i amb aquesta argumentació de vostè podríem estar discutint
contínuament el pressupost i en aquesta casa i a totes les cases i a tots els ajuntaments
i a totes les administracions hi ha un temps per a cada cosa i el pressupost ja es va
aprovar, li agradi o no li agradi, ja es va aprovar. No intenti fer servir la democràcia per
defensar la seva ineficàcia. És molt fàcil fer servir aquest argument i vostè l’ha fet servir
en diferents ocasions en el seu discurs, no només avui, sinó amb altres intervencions
d’altres dies. Vostè s’excusa o millor dit s’escuda amb què vostè té dret, perquè això és
democràtic, que vostè té dret a parlar, que vostè té dret a fer tot el que fa i més i,
evidentment, és així i ningú li diu el contrari, però escolti’m les lleis estan per complirse, amb democràcia i sense democràcia, però sobretot en democràcia. Per tant, si hi ha
una llei que diu que vostè ha de presentar unes al·legacions en un format determinat,
vostè ha de complir la llei i no ho està fent, intenta tornar a parlar i discutir d’un
pressupost que ja està aprovat, per tant, com vostè diu, parla i ens recomana que
també ho té això i ho fa tot sovint, més dedicació...jo el que li haig de dir és que
dediqui més temps a fer el que ha de fer des de l’oposició que és preparar-se millor els
plens perquè això que han fet avui no ho podien fer. Li he dit en alguna ocasió i vostè
mateix ho té tan interioritzat que avui se li ha escapat que no se’n entera. No se’n
entera d’algunes coses, puntualitzo, eh?. Evidentment, tenen el valor de proposar que
posem a la venda una parcel·la que no és de l’Ajuntament. Potser li haig de dir que
això és il·legal? Cal que li digui això? És que ja li he dit no sé quantes vegades. La
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parcel·la no és de l’Ajuntament, no es pot posar a la venda. Vigili les mans Sr.
Fernández, no és de l’Ajuntament ni és del propietari que va comprar aquesta parcel·la
en una operació que demostra la seva competència també en el temps en què vostès
governaven, vostès es van vendre aquesta parcel·la que ara volen que ens tornem a
vendre, quan no és nostra, per un import de 5 milions d’euros que no van cobrar;
bona gestió, molt bona gestió, els felicito. Es van gastar els diners que no tenien, van
crear un forat a l’Ajuntament de 3.500.000 euros, molt bona gestió, els felicito.
L’Ajuntament ha tingut l’obligació de contractar amb entitats bancàries préstecs per
import d’aquests 3.500.000 d’euros, gràcies a vostè i a la seva bona gestió i ara venen
aquí a dir que tenen tot el dret a fer al·legacions polítiques, quan no toca Sr.
Fernández, avui no toca. Diu que ens desborda la crisi, miri nosaltres en sabem
segurament menys que els seus companys de Madrid que en saben molt i el que més
en sap de tots no ha reconegut que hi ha crisi fins no fa gaire mesos, quan tothom ho
veia. Quan ja hi havia molta gent a l’atur, encara hi havia gent del seu partit que no
reconeixia que hi havia crisi. Això sí, nosaltres ho hem de saber. Encara no fa ni 4
mesos que deien que no arribaríem a 4 milions d’aturats i avui ens han dit que ja hem
arribat la gent del seu partit.
Sr. Fernández, vostè posa en dubte per continuar amb la seva explicació, posa en
dubte la professionalitat dels tècnics de l’Ajuntament quan no es creu allò que diu
l’informe. L’informe que vostè té com tenim tots. Vostè ha posat en dubte aquesta
informació i això Sr. Fernández, com a mínim és lleig.
Miri, per acabar acabaré amb una argumentació política, el pressupost li agradi o no li
agradi avui s’aprovarà i encara estic pendent de saber quin serà el seu vot perquè ens
tenen acostumats, com ja li he dit abans, a sorpreses, però s’aprovarà igualment, li
agradi o no li agradi aquest pressupost s’aprovarà, gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.Fernández.- Sí, 3 o 4. El nostre vot el sabrà quan votem com és normal. Arribarà un
moment en què l’Alcalde dirà: passem a votació? Vostès aniran dient sí, no o
abstenció i nosaltres anirem dient sí, no o abstenció i en aquell moment o sabrà Sr.
Álvarez, no queda gaire, per tant, li mantinc una mica la tensió perquè també crec que
mantenir una mica la tensió escènica sempre és positiu i sempre ajuda. Que vostè em
digui i em digui coses de posar en dubte la professionalitat dels professionals d’aquest
Ajuntament, que vostè m’ho digui Sr. Álvarez em meravella. Vostè és com aquells
conversos que de cop i volta quan han vist la llum anatematitzen a tots els que no
estan d’acord amb ells, que vostè m’ho digui té nassos. Jo no he posat en dubte la
professionalitat dels tècnics de l’Ajuntament. Els tècnics han fet un informe i és la seva
funció fer l’informe i jo puc estar d’acord o no d’acord amb algunes coses que diu
aquest informe, però això no deslegitima l’informe que han fet. Jo el que deslegitimo
és que vostè com a regidor d’hisenda és el que al final decideix els imports que hi ha
aquí. Els tècnics li fan unes propostes, però és vostè el que té la responsabilitat de dir el
que va o no va endavant i jo el que li dic és que discrepo del que vostè ha acabat dient
que s’ha de posar. És això el que jo faig, discrepar de vostè, no dels tècnics municipals.
Per part nostra hi ha hagut sempre molt de respecte cap als tècnics, cosa que en les
darreres legislatures vostè i el seu cap de llista no han fet, per tant, no em doni lliçons a
mi d’aquests temes; ni vostè ni el seu cap de llista i tornant a les qüestions que s’han
dit. Òbviament, jo ja sé Sr. Gil que les posicions no canvien i que amb aquest poc
temps i sense haver pogut parlar d’això les posicions no canvien i que hi ha dificultats
per posar-nos d’acord, però això no treu que nosaltres tenim dret a presentar les
nostres al·legacions polítiques i és el Sr. Alcalde, el que en base als informes pot acabar
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decidint si cal convocar Ple o no convocar Ple, per tant, no em vingui amb històries,
nosaltres presentarem les nostres al·legacions polítiques sempre que vulguem i són
això, ara Convergència li canvia el nom i són pseudoal·legacions digui-li com vulgui,
nosaltres presentem les nostres al·legacions, serveis jurídics fa un informe i a vostè li
aconsellen els serveis jurídics si s’ha de convocar Ple o no s’ha de convocar Ple per això,
si considera que no formen part d’això no convoqui el Ple, però nosaltres seguirem
presentant les al·legacions que considerem oportunes i vostè és el que ha de decidir sí
ens dóna veu o no ens dóna veu, convocant un Ple i passant les coses a aprovació
definitiva i si nosaltres no hi estem d’acord tenim les nostres vies per defensar els
nostres drets, però si toca o no toca no és vostè Sr. Álvarez que ho decideix, que jo
presenti al·legacions ho decideixo jo i el meu grup polític , no vostè. Després, què
passa amb aquestes al·legacions? Els Serveis jurídics faran els informes que considerin
oportuns i l’Alcalde prendrà les decisions que consideri oportunes i nosaltres, en base a
això, exercirem els nostres drets, però presentar o no presentar al·legacions, però vostè
que s’ha cregut que és, per favor, fins aquí podríem arribar quartant la llibertat d’un
ciutadà a que presenti al·legacions a alguna cosa, però vostè se li ha begut
l’enteniment, home, faltaria més i és aquí on vostè està faltant a la democràcia, si toca
o no toca, no és vostè que ho decideix. Hi ha una llei i jo presento les al·legacions que
considero oportunes i els serveis jurídics acabaran prenen unes decisions, per tant,
tinguem clares les regles del joc i el terreny de joc en el que juguem, no vulguem
canviar-lo deslegitimar-lo o transformar-lo d’una altra manera. M’alegro que estigui
satisfet de governar, jo també estic satisfet d’estar a l’Ajuntament i també estic satisfet
d’estar a l’oposició, estic satisfet d’estar aquí per servir al meu municipi i és això el que
faig presentant aquestes al·legacions perquè hi ha tot un seguit de votants que ens van
votar a nosaltres i que pensen que les opcions que nosaltres defensem són les que han
d’anar endavant; no som majoria ara, correcte, no estem en majoria governant a
l’Ajuntament, però hem de seguir defensat allò pel qual la gent ens ha votat. És el
nostre dret i ho hem de seguir fent.
Complir la llei...escolti’m la llei es compleix no presentant al·legacions, no és així com
es compleix la llei. Puc presentar el que consideri oportú a l’Ajuntament i l’Ajuntament
després decidir el que ha de fer.
Que m’he de preparar millor els plens? Sí, sempre, sempre, jo no li discuteixo que
m’he de preparar millor els plens, això sense cap tipus de dubte, però vostè faci bé la
feina i faci-la amb temps i quan toca i no serveix tirar les culpes que a Madrid ho fan
pitjor. Aquí d’entrada no estem jutjant a ningú, aquí la nostra feina és fer un control
del govern que hi ha aquí. Si vol un dia ens posem a discutir, el que fan bé o malament
a Madrid o a la Generalitat o on vostè vulgui, però avui estem fent una sessió de
control perquè nosaltres vàrem presentar unes al·legacions i, per tant, una sessió per
tenir incidències sobre coses que passen al municipi, per tant, no s’escudi en altres
coses i com veig que vostè no ha volgut entrar en cap de les qüestions perquè deu
considerar que ja estan discutides, doncs així és impossible arribar a acords ni res
d’això. Jo li vaig oferir en el passat Ple la voluntat de col·laboració, vostès davant
d’aquestes al·legacions podrien haver-nos trucat i podríem haver parlat, però vostès
han optat per la via directa, molt bé, estan en el seu dret de fer-ho i ara, senzillament,
em poso tranquil a escoltar el sermó que ens farà el Sr. Alcalde, com sempre
deslegitimant i posant en dubte totes les nostres credibilitats democràtiques,
polítiques, socials i personals. Ho aguantarem estoicament perquè és el que ens toca a
no ser que ratlli el límit, que ens aixecarem i marxarem, cosa que ja ho hem fet alguna
altra vegada i no tenim la pell ni més fina ni menys fina i tot seguit, després, d’aquí a
uns minuts quan el Sr. Alcalde acabi la seva última intervenció coneixerà la decisió del
nostre vot. Moltes gràcies.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Fernández, com vostè sap és sempre un plaer escoltar-lo
i ,a més a més, celebro aquesta actitud passiva i tranquil·la amb la qual pensa escoltar
les meves paraules per acabar el debat. Jo li vull dir poques coses, però una de les que li
vull dir és que en política i en democràcia hi ha unes regles no escrites que diuen molt
de qui exerceix la política i diuen molt de si una oposició sap estar, si té “fair play”, si
és elegant i sap quins són els temps polítics, quins són els moments de dir i fer les
coses. Hi ha coses en política que se saben, no es d’esperar que una oposició voti a
favor d’uns pressupostos d’un Equip de Govern, jo els ho vaig demanar que en aquests
moments de dificultat econòmica si vostès no eren capaços de votar a favor perquè hi
havia una sèrie de coses que no els agradava que, com a mínim, fessin una abstenció
per ajudar a tirar endavant en un moment de greu dificultat econòmica. Els vaig
demanar un exercici de responsabilitat i vostès no només no van votar favor perquè
van votar en contra, sinó que, a més a més, presenten unes al·legacions que
jurídicament no tenen cap base, no s’aguanten per enlloc , però obliguen a convocar
un Ple per desestimar-les i això retarda els terminis i retarda l’execució i amb això fan
un mal favor al municipi. L’elegància política fa que una oposició responsable pugui
dir-li al regidor d’hisenda: has fet un bon pressupost, has fet un pressupost adequat al
moment, però nosaltres som oposició i per estètica, per imatge no te’l podem votar a
favor i el votarem en contra, ja és d’esperar que un pressupost l’oposició el voti en
contra, ja és d’esperar, però d’aquí a posar pals a les rodes, d’aquí a perjudicar a tot un
municipi per retardar els terminis d’execució d’un pressupost que s’acabarà aprovant
igualment i s’acabarà executant en els mateixos terminis que es va aprovar el 19 de
març en aquest moment estaria publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat i l’estaríem executant. Doncs vostès l’objectiu que han
aconseguit és aquest: fer un mal favor al municipi, als ciutadans del municipi que
necessiten que s’executin el pressupost d’inversions i que necessiten que s’executin
totes les partides que estan contingudes en aquest pressupost, i a més a més, la
convocatòria d’aquest Ple té un cost per l’Ajuntament, té un cost que hem d’assumir i
que, evidentment, forma part de la democràcia i que assumim i tirarem endavant. Jo
els vaig demanar un exercici de responsabilitat i no només no el van fer en el seu dia,
sinó que avui és capaç de sortir amb històries com que posem a la venda la parcel·la de
Can Font de la Parera que està escripturada a nom de Can Bellsolà, S.L. , una societat
creada a l’ús per comprar aquella parcel·la sense recursos econòmics, sense base de
cap tipus, sense historial, sense res de res i sense garanties. Una parcel·la que ens està
costant un dineral en crèdits perquè hem hagut de suportar les despeses amb les quals
vostès van sustentar un pressupost quan no van generar els ingressos. Això no es pot
dir. Una oposició responsable, que sàpiga estar i que sàpiga el que té entre mans no
pot proposar això de cap manera, ni tan sols per posar pals a les rodes, ni tan sols per
allargar els terminis, ni tan sols per dificultar l’acció de govern, això no es pot dir i això
és falta d’elegància política i això és el que ens hem trobat avui aquí. No faci el negatiu
Sr. Carles Fernández perquè el negatiu ja l’ha fet abans quan he parlat de noblesa i ara
parlo d’elegància, per tant, no ...
Sr. Estapé.Estapé.- farà algun comentari sobre el pressupost, Sr. Ros? a part de criticar a
l’oposició perquè estem debatin el pressupost, eh? Li recordo
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, estic en ús de la paraula sigui educat i sobretot educat
democràticament. Estic parlant del pressupost i vostès han demanat que com a ingrés
pel pressupost d’inversions del capítol 6 posem a la venda la parcel·la de Can Font de
la Parera que no és propietat de l’Ajuntament en aquest moment, malgrat que s’hagi
guanyat en primera instància judicialment encara no està resolt el litigi. Com vol que
posem a la venda una parcel·la que no és nostra, és absurd, presentar una al·legació
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d’aquest tipus, és que això no ho faria ni un nen de pàrvuls i ens ho presenten com a
al·legació i aconsegueixen retardar els terminis i aconsegueixen dificultar l’acció de
govern, però és que això ho hem vist, la política té moments per fer cada cosa.
Aquesta plaça porta 3 mesos de retard, amb tota la dificultat amb Incasòl perquè
assumís el cost, porta 3 mesos per les al·legacions que van presentar vostès i la plaça
s’està fent igualment i ara els ciutadans ens feliciten i estem plantant els arbres al límit
de la temporada de plantació perquè vam presentar al·legacions als projectes del Fons
Estatal d’Inversió Local que anaven amb un termini ajustadíssims. Som l’únic municipi
de l’Estat Espanyol que ha rebut al·legacions d’una oposició, els únics, totes les
al·legacions s’han desestimat per manca de base jurídica, proposaven fins i tot,
connectar els fanals a les clavegueres, una al·legació absurda i es van desestimar i es
van apurar els terminis al màxim, s’han adjudicat les obres que són necessàries pel
municipi, donen llocs de treball i tiren endavant perquè nosaltres no ens arronsarem
davant de la seva mala oposició, és una mala pràctica de la democràcia.
Sí que tenen el dret de presentar al·legacions i tenen el dret de presentar al·legacions
polítiques, però això ja ha format part del debat, hi ha molts canals de debat, hi ha
molts espais de debat i no cal dificultar l’acció de govern i no cal retardar els terminis i
no cal duplicar els processos perquè el municipi no s’ho mereix, però vostès estan
contínuament treballant d’aquesta forma, en negatiu, en contra d’aquest Equip de
Govern perquè aquest Equip de Govern resistirem, resistirem i aprovarem el que calgui
que sigui necessari i positiu pel municipi i vostès malgrat que es dediquin a posar pals a
les rodes hauran de conviure amb aquesta situació i nosaltres també ens costarà més,
serà una gimcana, serà una carrera d’obstacles, ho farem ens és igual perquè estem al
servei del municipi i estem treballant en positiu pel municipi. Allà vostès, és la seva
forma de ser ja els coneixem, fa 10 anys que els coneixem i és una mala forma de fer
política i per això un bon dia, aquest grup ens vàrem decidir a posar-nos en política
perquè el nostre municipi no es mereixia aquestes actituds ni aquests tarannàs i en això
estem i avui desestimarem aquestes al·legacions i aprovarem definitivament el
pressupost perquè es pugui executar al més ràpidament possible perquè el municipi ho
necessita.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 5 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM, quin text, literalment, diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 19 de

març, acordà aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2009.
Atès que l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
estableix que aprovat inicialment el pressupost general,s’exposarà al públic previ
anunci en el butlleti oficial de la provincia o, en el seu cas , de la Comunitat Autónoma
Uniprovincial,per 15 dies, durant els quals els interesats podran examinar-los i
presentar reclamacions davant del Ple.
Atès que el dia 9 d’abril finalitzà el termini d’exposició al públic de l’acord d’aprovació
inicial del pressupost per a l’any 2009. Durant el termini d’exposició al públic s’han
presentat les següents al.legacions:
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•

Al·legacions presentades el dia 8 d’abril pel Sr Carles Fernandez. Perez, en
representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 2.935 )

Vist l’informe emès per la Intervenció de la Corporació relatiu a les reclamacions
presentades i que literalment es transcriu.
“A petició de l’alcaldia i, en compliment del que estableix l’article 179.1.a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC) es formula el present informe, en
base als següents
ANTECEDENTS
EL Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19 de març del 2009, va
aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2009.
Des del dia 20 de març fins al dia 9 de d’abril l’acord ha estat exposat al públic en el
taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
L’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.70, de
data 23 de març.
Durant el termini d’exposició al públic, s’han presentat les següents allegacions:


Al·legacions presentades el dia 8 d’abril pel Sr Carles Fernandez. Perez, en
representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 2935 )

LEGISLACIÓ APLICABLE
• Articles 168-171 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.
• Article 112.3,4 i 5 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril,reguladora de les Bases de Règim
Local
• Articles 20-22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el Capítol I
del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària.
•

Article 211 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

INFORME:
Primer.
Primer.-Les causes de reclamació administrativa contra el pressupost inicialment
aprovat pel Ple de la Corporació se enumeren de forma taxativa a l’article 170 del
TRLHL . Concretament el seu apartat segon diu que “sols podran plantejar-se
reclamacions contra el pressupost:
a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació a als tramitats establerts en
aquesta llei
b) Per ometre el crèdit necessari per el compliment de les obligacions exigibles a la
entitat local, en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim
c) Per ser manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquestos respecte a les necessitats per les quals esta
previst.”
Segon.Segon.-En relació a les al·legacions presentades pel Sr Carles Fernandez Perez en
representació del grup municipal PSC
Al·legació núm.1 relativa als ingressos
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“Proposta:
“Proposta Modificació del pressupost d’ingressos en els següents apartats:
•
•
•

Ajustar l’increment dels impostos al 2009 al nivell aproximat de l’IPC del 2008
(1,4%)
Venda de la parcel·la de can Font de la Parera
Venda de la parcel·la de l’antiga escola bressol al mercat lliure”

Analitzada la al·legació relativa ajustar l’increment dels impostos al 2009 al nivell
aproximat de l’IPC del 2008 (1,4%) es proposa desestimar-la per no ser un dels
supòsits previstos a l’apartat segon de l’article 170 com possibles causes de reclamació
administrativa, doncs no s’acredita manifesta insuficiència dels ingressos en relació a les
despeses pressupostades atès que aquestos han estat consignats de conformitat a les
modificacions de les ordenances fiscals aprovades per l’exercici 2009 las quals
contemplen un increment per sobre del IPC.
Respecte a la proposta d’incorporar ingressos procedents de la alienació de patrimoni
és una decisió de caràcter polític i no es contempla com a possible causa de reclamació
administrativa en l’article 170.2 del TRLH ,per aquest motiu es proposa desestimar-la.
Al·legació núm.2,relativa al Capítol I del Pressupost
Pressupost de despeses
“La plantilla de personal ha augmentat als darrers 2 anys significativament, passant de
77 al pressupost de 2007 a 85 llocs de treball al 2009. A més s’hi han d’afegir l’
increment de persones que treballa per a l’Ajuntament a través de contractes d’obra i
servei o bé indirectament a través d’empreses de serveis.
No té sentit que en aquests moments de greu crisi la plantilla de l’Ajuntament de la
Roca, tingui 3 càrrecs de confiança i 2 càrrecs electes que cobren una especial
retribució per una dedicació extraordinària. Tampoc té sentit que hi hagi 3 arquitectes
treballant per a l’Ajuntament (a banda de l’alcalde que també fa funcions d’arquitecte
dins de l’Ajuntament).
Al mateix temps s’ha incrementat el nombre de places que estan ocupades de forma
interina o bé no estan ocupades: al 2007 era de 12 llocs de treball i al 2009 és del
doble, de 24.
A la plantilla es preveu la desaparició del tècnic de joventut, però al pressupost existeix
aquesta partida.
El càlcul del cost de la noves contractacions s’ha previst per 11 mesos, d’acord amb el
que es va comentar a la comissió informativa.
Proposta: Atès que l’activitat i els ingressos municipals s’han reduït creiem que el més
raonable és que l’Ajuntament faci un esforç de contenció en les despeses de personal i
racionalitzi el personal contractat, en especial pel que fa referència als càrrecs electes
amb dedicació especial i el personal de confiança.
També cal corregir la plaça de tècnic de joventut ja que queda extingida.
Així mateix, i donat que ja estem al mes d’abril i que difícilment es faran les noves
contractacions immediatament, refer el càlcul del seu cost i adequar-ho a les previsions
de contractació.”
Respecte a la proposta de que l’Ajuntament faci un esforç de contenció en les despeses
de personal i racionalitzi el personal contractat , en especial pel que fa referència als
càrrecs electes amb dedicació especial i el personal de confiança es considera que es
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una decisió sobre la estructura organitzativa de la Corporació i en cap cas una qüestió
objecte de reclamació administrativa prevista com a tal a l’article 170 del TRLHL i per
aquest motiu es proposa desestimar-la.
Respecte a la proposta corregir la plaça de tècnic de joventut ja que queda extingida
hauria d’estimar-se per quant que efectivament s’ha comprovat que es un error
material .D’aquesta manera les partides 10 451 130000 “Bàsiques Laboral Joventut i 10
452 310001 “Complementàries Tècnic Mig de Serveis Personals”se substituiran per la
partida 10 451 13000 “Bàsiques Laboral Tècnic mig de Serveis Personals” i la partida
10 451 130001 “Complementàries Laboral Tècnic mig de Serveis Personals.”
Respecte a la proposta de refer el càlcul del seu cost i adequar-ho a les previsions de
contractació es proposa desestimar-la per no ser un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170 del TRLH doncs sols la manifesta
insuficiència de les despeses respecte a les necessitats per les quals estan previstes és
una causa de reclamació i no al contrari.
despeses
peses
Al·legació núm.3 relativa al Capítol II del Pressupost de des
“Algunes de les despeses pressupostades en la gestió i manteniment de diversos serveis
municipals ( neteja viària, recollida d’escombraries, neteja dependències municipals,
etc.) no són creïbles. S’ha pressupost un import menor a l’executat o pressupostat en
anys anteriors, sense haver modificat el contracte vigent (almenys no consta cap acord
de modificació en l’expedient del pressupost de 2009). Considerem que això no es
realista perquè en el moment de l’aprovació del pressupost s’han de tenir en compte
les obligacions pressupostàries vigents, i no unes hipotètiques renegociacions de les
condicions que va anunciar el regidor d’Hisenda durant el ple d’aprovació del
pressupost, de 19 de març de 2009.
Proposta: Que pel principi de prudència, de reflex de la situació econòmica real de la
Corporació i de bona gestió econòmica es pressuposti al 2009 els imports de despesa
de manteniment dels serveis municipals iguals al 2008, més l’IPC previst. En el cas que
durant el 2009 s’aconsegueixi renegociar a la baixa els imports d’aquests contractes de
serveis, aleshores es podrà modificar la corresponent partida pressupostària.
• Crear una nova partida per a l’assistència tècnica en el seguiment i control de
les obres del projecte del Tren d’Alta Velocitat **
• No reduir les següents partides que corresponen a actuacions prioritàries per al
municipi
a. Desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental (-25%)
b. Prevenció incendis forestals (-40%)
c. Conservació camins rurals (-64%)”
Respecte a la primera proposta de que pressuposti al 2009 els imports de despesa de
manteniment dels serveis municipals iguals al 2008, més l’IPC cal senyalar que els
crèdits inicials dels pressupostos tenen el caràcter de meres estimacions i que sols en el
cas d’existir contractes o qualsevol altre títol legítim l’import d’aquestes despeses
queden concretades. Els crèdits inicials dels pressupost del 2009 contemplen totes les
anualitats dels contractes vigents a 31/12/2008 i per la seva durada, per aquest motiu
no s’estima que s’hagi omitit crèdit necessari pel compliment de obligacions exigibles a
l’entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim i es proposa
desestimar la alegació.

18

Respecte a la segona proposta de crear una nova partida per a l’assistència tècnica en
el seguiment i control de les obres del projecte del Tren d’Alta Velocitat es proposa
desestimar per ser una decisió de caràcter polític i no un dels supòsits previstos com a
possibles causes de reclamació administrativa de l’article 170.2 del TRLH.
Respecte a la tercera proposta de no reduir partides que corresponen a actuacions
prioritàries del municipi es proposa desestimar-la per no estar incursa en cap dels
supòsits de l’article 170.2 del TRLHL doncs la determinació d’actuacions prioritàries té
caràcter polític.
Al·legació núm 4 relativa al capítol VI del Pressupost de despeses
“Donat que algunes inversions es preveu que es financin integrament amb
contribucions especials i, que segons declaracions del regidor d’hisenda en el Ple, serà
difícil la seva execució per la dificultat dels veïns afectats per poder fer front a les
mateixes, fora bo mantenir-les en reserva fora del pressupost i afegir-les en funció de
l’evolució de la situació econòmica.
Proposta: Que el pressupost d’inversions de 2009 prioritzi les següents inversions que
al nostre entendre són més urgents.
La Roca centre
• Redacció del projecte d'una escola bressol al pla de les Hortes
• Construcció de l'Espai d'Entitats i Escola de Música al pla de les Hortes *
• Construcció del nou Centre de la Gent Gran a l'antic ajuntament *
• Construcció de 90 habitatges de protecció oficial: pla de les Hortes, antic
ajuntament i UA-9 *
• Redacció del projecte de millora del carrer del Bosc i reurbanització
• Redactar el projecte d'urbanització del carrer Prat de la Riba des del c/ Indústria
fins a la UA-9
La Torreta
• Redacció del projecte del CEIP de la Torreta i construcció de l’escola bressol de
la Torreta
• Millores de seguretat de l’edifici del parvulari de la Torreta
• Projecte d'ampliació de la zona esportiva de la Torreta
• Projecte d'ampliació del Centre Mèdic de la Torreta
• Construcció de pisos per a la gent gran i joves a la parcel·la del c/ Ramon i
Cajal*
• Pla Director de reurbanització i soterrament dels serveis urbans (clavegueram i
aigua, llum i telèfon) de la Torreta
Santa Agnès
• Projecte de reforma de la Rectoria Vella de Santa Agnès
• Adequació de l’espai de la farmaciola
• Projecte d'ampliació del Centre Cívic de Sta Agnès per disposar els següents
espais: vestidor, lavabo, bar, magatzem, sala de reunions
• Projecte de reforma de la Rectoria vella com espai per les entitats
• Construcció de 36 habitatges de protecció oficial al sector del Molí *
• Redactar projecte d'habitatge protegit a la unitat d'actuació 13*
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•

Permuta de terrenys per ampliar espai disponible amb el Centre Cívic de Sta
Agnès *

Altres sectors
• Redacció del projecte de reurbanització integral de Sant Carles
• Participació de l’Ajuntament en el finançament de la urbanització dels sectors
de Sant Jordi, Sant Carles i can Gurri en com a mínim un 10%.
• Construcció del col·lector de la Pineda
Tot el municipi
• Redactar un pla de mobilitat del municipi amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona *
• Implantació de les actuacions urgents del pla d’accessibilitat per a millorar
voreres, reduir velocitat dels vehicles i eliminar barreres arquitectòniques
• Millora de la seguretat dels passos de vianants amb la instal·lació d’enllumenat
que millori la visibilitat de nit”
Respecte a l’al·legació núm 4 referent a que el pressupost d’inversions de 2009 prioritzi
les inversions que segons el Grup PSC son les més urgents és una decisió de caràcter
polític i no uns dels supòsits previstos a l’apartat segon de l’article 170 del TRLHL com
possibles causes d’impugnació dels pressupostos per aquest motiu es proposa
desestimar-la.
Conclusió:procedeix resoldre les al·legacions presentades pel Sr. Carles Fernandez
Perez, actuant en representació del Grup municipal del PSC, a l’aprovació inicial per
part del Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès , en sessió de 19 de març de 2009,
del pressupost desestimant-les parcialment, a la vista de les consideracions jurídiques
exposades en el cos del present informe i, en conseqüència, adoptar l’acord definitiu
d’aprovació del pressupost 2009, les bases d’execució, la plantilla i la relació de llocs de
treballs.”
Vist el que disposen els articles 169 i 170 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Desestimar les al.legacions primera, de forma parcial la segona, la tercera i la
quarta presentades pel Sr. Carles Fernandez. Perez en representació del Grup Municipal
PSC en base a les consideracions jurídiques exposades a l’informe transcrit
SEGON.. Estimar parcialment l’al.legació segona en la part relativa a la correcció d’un
error material. D’aquesta manera les partides 10 451 130000 “Bàsiques Laboral
Joventut i 10 452 310001 “Complementàries Tècnic Mig de Serveis Personals”se
substituiran per la partida 10 451 13000 “Bàsiques Laboral Tècnic mig de Serveis
Personals” i la partida 10 451 130001 “Complementàries Laboral Tècnic mig de Serveis
Personals.”
TERCER. Aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per
a l’any 2009 amb els següents estats d’ingressos i despeses:
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ESTAT DE DESPESES
Capítols
I
II
III
IV
VI
VIII
IX

Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
Total Despesa de Corrent
INVERSIONS REALS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total Despesa de Capital
TOTAL DESPESES

Import
3.359.081,83
4.583.823,24
254.871,92
586.540,91
8.784.317,90
7.438.379,31
20.000,00
1.194.194,39
8.652.573,70
17.436.891,60

ESTAT D’INGRESSOS
Capítols
I
II
III
IV
IV
VI
III
VII
VIII
IX

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
Taxes i altres ingressos corrents
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
Total Ingressos de Corrent
ALIENACIO D'INVERSIONS REALS
QUOTES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
Total Ingressos de Capital
TOTAL INGRESSOS

Import
5.055.226,29
650.000,00
5.262.199,75
1.535.251,00
2.490.035,00
266.000,00
9.996.512,29
1.250.030,67
3.726.948,75
1.443.399,89
20.000,00
1.000.000,00
7.440.379,31
17.436.891,60

QUART. .- Aprovar les Bases d’Execució que acompanyen el Pressupost, segons la
redacció donada.
CINQUÈ .- Aprovar definitivament la plantilla de Personal de l’Ajuntament,
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i
publicar-la al BOP i al DOGC segons el quadre següents:
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PLACES

Número

Jornada

Grup

Compl Destí

Situació Administrativa
Ocupada

Vacant

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Habilitació de Caràcter Nacional
Secretari/a
Interventor/a
Escala d'Administració general.
Subescala tècnica
Tècnic/a d'Administració General
Tècnic/a d'Administració económica
Subescala Administrativa
Administratiu/va
Subescala Auxiliar
Auxiliar
Escala d'Administració Especial
Subescala tècnica
Tècnica Superior
Arquitecte/a
Enginyer/a t
Tècnic/a de Seveis
Tècnic/a Diciplina Urbanística
Tècnica Diplomada
Arquitecte/a tècnic
Enginyer/a tècnic
Tècnica Auxiliar
Tècnic/a Auxiliar Cartografia
Subescala Serveis especials
Places comeses especials
Tècnic/a Superior serveis personals
Policia Local
Inspector/a
Sergent/a
Caporal
Agent

1
1

Completa
Completa

A1
A1

24-28
24-28

1

2
1

Completa
Completa

A1
A1

24-28
24-28

2

8

Completa

C1

18-22

7

1

10

Completa

C2

14-18

7

3

1
1
1
1

Completa
Completa
Completa
Completa

A1
A1
A1
A1

24-28
24-28
24-28
24-28

1

1
1

Completa
Completa

A2
A2

22-26
22-26

1
1

1

Completa

C1

18-22

1

1

Completa

A1

24-28

1

1
1
3
17

Completa
Completa
Completa
Completa

A2
C1
C2
C2

22-26
18-22
14-18
14-18

1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1

Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa

A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
E
E
E
E
E

24-28
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
18-22
18-22
18-22
14-18
14-18
14-18
14-18
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14

1
1
1

Parcial
Parcial
Parcial

A1
A2
A2

26
24
24

1

1

1
1
1

1
1
1
15

2
2

PERSONAL LABORAL
Tècnic/a Arxiu
Tècnic/a Gestió Informàtica
Treballador/a Social
Insertor/a Laboral
Educador/a Social
Tècnic/a Cultura
Bibliotecàri/a
Tècnic/a Mig Serveis Personals
Tècnic/a Esports
Auxiliar Biblioteca
Tècnic/a Esp. Cultura
Tècnic/a Aux. d'Equipament
Tècnic/a Unitat de Serveis
Paleta
Jardiner/a
Conserge Escoles
Conserge Polisportiu
Servei de neteja
Peó
Repartidor/a Celador

1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1

2*

1

PERSONAL EVENTUAL
Assesor/a de Planificació Teritorial
Assesor/a de l'àrea de Servei I Atenció a les persones
Assesor/a d'Alcaldia

1
1
1

*1 Plaça amb contracte indefinit no fix

SISÈ.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient administratiu i
publicar-la al BOP i al DOGC.
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SETÈ- Publicar el pressupost definitivament aprovat i resumit per capítols en el BOP de
Barcelona.
VUITÈ-- Notificar aquest acord als interessats.
NOVÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Governació i Administracions Públiques”
S’aixeca la sessió quan són les 22:10 del vespre. Moltes gràcies per la vostra assistència
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 10 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,
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