ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 30 DE JULIOL DE
2015 NÚM. 09/2015
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.06 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 i Gutiérrez
i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari,
Antoni Peralta i 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 trenta minuts.
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 la sessió plenària extraordinària realitzada el 13
de juliol de 2015
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1. Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
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B-2. Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança
d’administració electrònica
B-3. Aprovació dels dies de festes locals de La Roca del Vallès per a l’any 2016
B-4 Establir un calendari d’organització per a les juntes de govern i els plens de l’any
2015.
Àrea de Serveis Econòmics
B-5. Aprovació del compte general de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
B-6 Renovació dels representants dels municipi inclosos en l’àmbit del consell territorial
de la propietat immobiliària de Barcelona-província, la població del qual sigui igual o
inferior a 20.000 habitants.
Mocions
B-7 Moció presentada per ERC i CIU sobre la col·locació d’estelades a diferents punts
cabdals del municipi.
B-8 Moció per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica
presentada pel grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
B) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el
compliment dels indicadors de morositat del període 2015-1T.
C-2 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el
compliment dels indicadors de morositat del període 2015-2T.
C-3 Dació de compte del decret de modificació, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei
30/1992, corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’any 2014.
C-4 Dació de compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.5 Resolucions d’alcaldia
C-6 Informacions d’alcaldia
C-7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Donem inici quan són les 20 hores i 6 minuts, agraint també abans de tot que
s’hagi pogut arribar a l’acord de com seure en el ple, després de parlar-ne amb els grups
polítics i agrair-los a tots la bona voluntat. Gràcies.
A)Assumptes de tràmit
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A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el 13
de juliol de 2015
Sr. Alcalde.- Començarem també amb els assumptes de tràmit. L’aprovació de
l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del 13 de juliol de 2015.
Passem a aprovació

Votacions:
S’aprova per unanimitat dels assistents.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1. Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“L’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis el dret a l’autonomia pel
que fa a l’àmbit de les seves competències.
La LLEI ESTATAL 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
norma en la que es contenen les determinacions de caràcter bàsic del nostre
règim jurídic, i concretament els articles 4.1.a), 20 i 69 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en el marc del que s'estableix
al capítol tercer del títol segon, i als capítols primer, quart i cinquè del títol
cinquè de la mateixa llei i d'altra normativa d'aplicació, així com la el 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, donen contingut precís a l’autonomia
local, en fixar, com va assenyalar el Tribunal Constitucional en la seva
sentència 214/89, de 21 de desembre, una sèrie de directrius que el legislador
sectorial forçosament ha de tenir en compte en l’assignació de competències,
alhora que reconeix als municipis, entre altres entitats locals de caràcter
territorial, un marc propi per a regular la potestat d’autoorganització, com a
potestat reglamentària específica. El règim local actual es completa amb la
Llei 27/2013 de 27 de desembre, per la qual s’aprova la Llei de Racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
L’exponent màxim d’aquesta potestat autoorganitzativa el constitueix la
possibilitat que tenen els municipis d’aprovar un reglament orgànic municipal
(ROM) per regular el seu funcionament intern.
El Principi legal de competència fa que les determinacions del ROM
prevalguin, dins del marc i seguint les directrius de la legislació bàsica i de la
legislació local de Catalunya, sempre per damunt de tota norma
reglamentària estatal o autonòmica que, en aquesta matèria, s’hagués
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promulgat o pogués promulgar-se en el futur, primant-se així l’interès local per
damunt de l’interès autonòmic o estatal, pel què fa a les peculiaritats del seu
règim d’organització i de funcionament interns.
L’ajuntament no compta amb un reglament orgànic municipal, per la qual
cosa no està fent ús d’aquesta potestat autoorganitzativa que li reconeix el
règim local actualment vigent.
Cal tenir present que els Reglaments Orgànics no han de ser mers textos refosos
de la legislació de règim local estatal i autonòmica, ni compilacions de
normativa diversa. Això no vol dir que el seu articulat no tingui que estar trufat
d’enllaços a la normativa que el sustenta, ja que per una banda aquest fet
dota al reglament d’un referent legal i alhora permet controlar no ja al dia, si
no a l’instant, la seva vigència, vigència que pot dependre de la mutabilitat de
la normativa estatal o autonòmica que el sustenta.
En conseqüència, es considera fonamental que l’ajuntament estudiï la
formació i la redacció del seu reglament orgànic municipal, de forma que es
pugui aprovar un instrument normatiu que permeti millorar en la comprensió i
agilitat del funcionament intern de l’ajuntament, i reguli aspectes tant
importants com la participació ciutadana o els elements mínims essencials de
l’organització municipal.
L’article 62 del D. 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis (ROAS) estableix la necessitat de la designació
d’una comissió d’estudi per a la redacció del text de l’avantprojecte d’una
norma municipal, un cop que s’hagi aprovat la seva formació.
Aquesta comissió, segons disposa l’esmentat article, està integrada per
membres de la corporació i personal tècnic, popi o aliè, sota la presidència
d’un d’aquells. La comissió pot proposar que s’encomanin per a aquesta
finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals aliens a l’ens.
És per tot això que es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acordar la formació del reglament orgànic municipal de l’ajuntament
de La Roca del Vallès.
SEGON.- Crear la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del
reglament orgànic municipal de l’ajuntament de La Roca del Vallès, la qual
estarà formada pels següents membres:
President: l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez o regidor en qui delegui
Vocal primer:
- Titular: Regidor de Participació, Comunicació i Transparència, Sr. Xavier
del Villar Berenguel.
- Suplent: regidora Sra. Esther Laso Esteban
Vocal segon:
- Titular: 1er. tinent d’alcalde Sr. Rafael Ros Penedo
- Suplent: regidor Sr. Manel Álvarez Herrera
Vocal tercer:
- Titular: 2on tinent d’alcalde Sr. Jordi Fortí Gurgui
- Suplent: regidora Sra. Roser Moreno Sánchez
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Vocal quart:
- Titular: regidor representant del grup polític municipal Grup Municipal
Socialista, designat pel mateix grup polític
- Suplent: designat pel mateix grup polític
Vocal cinquè:
- Titular: regidor representant del grup polític municipal Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa: Sr. Daniel
Martínez Oller
- Suplent: Sr. Andrés Hidalgo Aragón
Vocal sisè:
- Titular: regidor representant del grup polític municipal Partit Popular de
Catalunya: Sr. César Alcalá Gimenez
Vocal setè:
- Titular: secretari de l’ajuntament de La Roca del Vallès: Sr. Antoni Peralta
Garcerá
- Suplent: Sra. Dolors Melero Guirao
Vocal vuitè:
- Titular: interventor de l’ajuntament de La Roca del Vallès: Sr. Antoni
López Alonso
- Suplent: Sra. Isabel Quintana
Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui, qui
tindrà veu i vot com a vocal de la comissió.
TERCER.- Establir que:
-

-

-

La comissió ha de redactar l’avantprojecte del reglament orgànic
municipal de l’ajuntament de La Roca del Vallès en un termini de tres
mesos, comptadors des de l’endemà de la sessió plenària en què
s’aprovi la seva creació, amb possibilitat de prorrogar aquest termini per
un altre termini màxim de tres mesos, per acord de la mateixa comissió
d’estudi.
En la primera sessió que celebri la comissió, s’acordarà l’adopció de les
seves normes de funcionament intern, així com la periodicitat de les
seves sessions, d’acord amb la normativa jurídica vigent aplicable.
En tot cas, els acords que es prenguin en el si de la comissió seran per
majoria simple del membres que siguin presents en la corresponent
sessió.
La comissió podrà sol·licitar els informes, estudis o dictàmens que estimi
oportuns, incloent els que puguin elevar professionals aliens a l’ens,
d’acord amb les disponibilitats econòmiques i pressupostàries de
l’ajuntament.
La comissió d’estudi es reunirà en les dependències que estiguin
disponibles a la Casa de la Vila.
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-

Un cop redactat l’avantprojecte del reglament orgànic municipal,
aquest serà tramitat per a la seva aprovació per part del ple de
l’ajuntament, d’acord amb el que estableix la normativa vigent
aplicable.

QUART.- Notificar el present acord als membres de la comissió, així com als
caps de departament de l’ajuntament.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- Anirem a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. Aprovació de la creació
de la comissió d’estudi per a la redacció del Reglament Orgànic Municipal, el ROM.
Vam estar parlant, durant la comissió informativa del ple, que la voluntat era de
poder crear un ROM que no tenim estructurat aquí al municipi i diferents maneres de
fer-ho. Aquí, en principi, el que fem és la creació de la comissió que ha de fer els
treballs. Es va parlar de fer la primera tramitació que seria d’uns 3 mesos i prorrogables
a 3 mesos més. Aquí es va posar una proposta del que seria el tema de qui
participaria en aquesta comissió i hi va haver algunes propostes diguem-ne
alternatives amb el tema de quan ho vam estar parlant en la comissió informativa del
ple, per tant, passaríem la paraula als diferents grups i si volem repetir el que vam estar
parlant a la comissió.
Passem al torn a... bé, el Sr. César Alcalá diu que no. El Sr. Dani Martín.
Sr. Martín.- Sí, repetir lo que ya dijimos en la comisión informativa. A ver a nosotros nos
parece que una comisión, en la cual una está compuesta por nueve miembros y la
otra está compuesta, si no recuerdo mal, por 12 miembros. Son poco operativas. A
ver, son poco operativas porque es un gran volumen de gente para elaborar un
documento que luego tiene que ir a una comisión informativa de pleno, donde se
tiene que votar. Este es un primer punto. El segundo punto es donde en las 2
comisiones se incorporan una parte que son funcionarios de la casa, a los cuales se
les da voz y se les da voto. Nosotros creemos que estos técnicos municipales lo que
deben de hacer es aportar su experiencia y sus conocimientos técnicos y jurídicos
para enriquecer la discusión política, pero que no deberían de tener derecho a voto.
También fuimos nosotros los que dijimos que creemos que un representante por
partido político con voto ponderado dentro de comisión informativa. Esa es nuestra
opinión y la expresamos tranquilamente. Nosotros creemos que es necesario crear
estas 2 comisiones, creemos que es necesario realizar este trabajo lo más rápido
posible y, por lo tanto, no pondremos ningún tipo de palos en las ruedas para que
estas comisiones tiren adelante, pero nos parece poco operativo y la experiencia de
estos últimos años, nos lleva a pensar esto. Vamos a discutir, a discutir i a discutir,
cuestiones que luego vamos a acabar teniendo que votar y en estas votaciones, la
oposición tendrá 3 votos, pero a más a más, obligamos a tomar partido a técnicos
municipales que para nosotros no deberían de ponérseles en ese brete de tener que
opinar. Simplemente. Gracias.
Sr. Alcalde.- Cap comentari? Algun comentari per part del PSC?
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Sr. Fernández.- És en els primers acords que es porten a d’això, on es comencen a
veure les formes i la qualitat democràtica de les coses. A nosaltres ens sembla que les
comissions han de reproduir la realitat política del municipi. No pot ser que en una
comissió hi hagi 3 membres d’un partit d’un grup polític, d’un grup municipal i la resta
de grups només tinguin un representant, quan tenim el mateix nombre de regidors,
per tant, aquí es demostra una mica ja com anirà aquest mandat i la qualitat
democràtica d’aquest mandat, per tant, participar en una comissió en la qual ja
comença d’aquesta manera, ens fa plantejar una mica quin sentit té això perquè a
igualtat de regidors, vostès tenen 3 representants i nosaltres 1, entendria que vostès en
tinguessin un més perquè hi ha l’alcalde i l’alcalde és el que presideix les comissions,
fins aquí correcte, però per què vostès 2 i nosaltres 1, si tenim el mateix número de
regidors. No ho entenc. Si vostès ara ho entenen i m’ho expliquen, però no sé cap
explicació que això i en la segona comissió un grup de 5, en té 2, un és l’alcalde, fins
aquí correcte, un altre grup amb 4 regidors en té 2 i un altre grup amb 5 regidors en té
1. No hi veig el sentit. La introducció dels tècnics amb dret a vot em sembla posar-los
en una situació de compromís que no és necessària, amb el vot ponderat, la proposta
que abans ha manifestat el Sr. Martín, ja tindrien majoria absoluta, ja la tindrien
perquè tenen amb vot ponderat tenen 9 sobre 17, per tant, no entenem aquesta
necessitat d’ostentar una cosa que en la realitat no hi és, per tant, és un tema de
realitat democràtica per a nosaltres. Nosaltres a aquesta forma de plantejar la
comissió no hi podem donar suport perquè ens sembla que no recull la
representativitat sortida de les eleccions municipals i, per tant, aquest és el nostre
posicionament.
Sr. Alcalde.- Gràcies. En nom d’Esquerra?
Sr. Fortí.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Sí, bé, un incís sobre les paraules del Sr. Dani Martín.
Nosaltres estem d’acord en millorar l’operativitat i si millorar al operativitat de les 2
comissions vol dir que tinguem la ponderació del vot per a nosaltres no hi ha cap
mena de problema. Ara, això sí, de forma lliure i de forma com és normal i corrent
com a qualsevol persona i més en aquest cas, els tècnics que són qualificats per dir la
seva, creiem que el tècnic hi ha de ser amb dret a opinar i a dir com al vot.
Sobre les paraules del Carles Fernández que diu que ja en els primers acords ja es
veuen les formes i la qualitat democràtica. Em sembla que no vam haver d’esperar els
primers acords, eh, per tant, no cal fer res més. Jo l’únic que vull dir aquí és que aquí el
que s’està intentant és no ostentar ni fer una representativitat majoritària de certes
forces, aquí el que s’està intentant és portar a terme aquest 2 reglaments, tan simple
com això, per tant, totalment d’acord amb la ponderació del vot i amb el vot per
part dels tècnics. Gràcies.
Un segon torn de paraula?
Sr. Martín.- Sí, simplemente para comentar un tema. Nosotros no es que veamos un
problema en el tema de que el voto sea ponderado o no sea ponderado. Creemos
que tiene que ser ponderado y el tema de la operatividad no lo da el voto
ponderado. El tema de la operatividad, para nosotros, lo que lo da es si hacemos una
comisión informativa donde nos vamos a reunir 11 personas, por ejemplo en la
segunda comisión, 11 personas, yo creo que es poco operativo. No lo veo en el tema
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del voto, al fin y al cabo es lo mismo, ponderado o no ponderado acaba siendo lo
mismo, que es lo que ha dicho Carles. Yo veo que 11, más que una comisión
informativa es una asamblea y el tema de los técnicos, ahí discrepamos, pero bueno,
quiero decir, tampoco le damos más importancia que la que realmente tiene.
Después cuando veamos cómo evoluciona esa comisión informativa diremos si
llevabais razón vosotros o si llevamos razón vosotros.
Sr. Alcalde.- Sr. Rafael Ros?
Sr. Ros.- Sí, bàsicament el nostre grup municipal estaria d’acord en què el vot sigui
ponderat, tot i que m’agradaria fer un incís sobre la confusió que s’està generant en
aquest debat, estem parlant d’una comissió de treball. Els òrgans resolutoris acaben
sent els òrgans resolutoris d’aquest ajuntament, per tant, el plenari, aquí és on es
votarà i els grups tenim la representació que tenim, per tant, no confonguem les
coses. És important que hi siguin els tècnics, que participin els tècnics i, fins i tot,
podríem votar. Entenem que en una comissió de treball, el vot seria l’últim recurs al
qual hauríem d’acudir si hi hagués un dubte sobre alguna de les coses. El que estem
fent aquí, és una qüestió molt important. És aprovar un ROM, un Reglament Orgànic
Municipal, que no hem tingut mai, que vol dir com han de funcionar els òrgans
d’aquesta casa i això és important i és important que ens posem tots d’acord perquè
ha d’articular el futur.
Jo recordo no en el mandat passat, sinó en l’anterior, quan vam haver de treballar el
reglament de Participació Ciutadana, el bloqueig que va haver-hi en aquella
comissió va ser terrible. Terrible treure endavant un document de participació
ciutadana després del qual ens omplert la boca tots plegats. I jo he sentit aquí la
paraula qualitat democràtica. A veure, en els parlaments, el treball no està en els
plenaris, el treball està en les comissions. En les comissions és el lloc important de
qualitat democràtica i és on es decideixen les coses. Què estem fent aquí? Doncs
aprovar unes comissions de treball que el que hem de fer és treballar i posar-nos
d’acord i el menys important en aquestes comissions és el vot. El vot és aquest últim
recurs. Si no som capaços de posar-nos d’acord en una qüestió tan senzilla com
aquesta. A partir d’aquí, elaborarem un ROM i el ROM es portarà aquí a aprovar i allà
podem votar tot. El desitjable seria que es votés per unanimitat perquè amb la
comissió hem estat tots d’acord, per tant, es un debat que, realment, em sembla una
mica estèril i sobretot em sembla estèril i es va dir a la comissió informativa perquè el
que s’ha fet és portar-lo exportat d’altres ajuntaments. Si en d’altres ajuntaments ha
estat vàlid, aquest tipus de comissions resulta que en aquest comencem a tenir tots els
dubtes del món. En tot cas, fem una correcció sobre el que tenim en quant a vot
ponderat perquè no hi hagi un desequilibri perquè aquest plenari té un cert equilibri
en algunes forces i, per tant, que quedi més compensat, però a partir d’aquí jo crec
que el debat no dóna més de sí.
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Per cloure...
Sr. Fernández.- Perdó
Sr. Alcalde.- Perdoni, ha estat sense voler.
Sr. Fernández.- N’estic convençut.
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Sr. Alcalde.- Bé, doncs, si us plau, Sr. Fernández.
Sr. Fernández.- Home, a les comissions del Parlament no voten els tècnics, només
voten els diputats, per tant, no m’utilitzi aquesta comparació perquè és absolutament,
és a dir, no s’aguanta, el treball de les comissions del Parlament és absolutament
diferent al d’una comissió municipal. No són absolutament comparables, per tant jo
crec que aquí, no entraré en el seu recurs fàcil d’anar enrere a dir és que el bloqueig
que hi va haver i no entraré en això perquè les coses ja s’han posat al seu lloc i ja està.
Potser no acaben d’entendre, el vot ponderat és dels grups polítics, però és perquè hi
hagi vot ponderat en la comissió, en tota la comissió. No pot haver-hi vot ponderat
dels grups polítics i després que votin tècnics que no tenen representativitat, més enllà
de la representativitat que tenen pel seu lloc de feina, però no tenen representativitat
obtinguda de les urnes i dels ciutadans, per tant, ho fem el vot ponderat dels grups
polítics i ja està o si entren a votar els tècnics no té cap sentit el vot ponderat. Ja és
igual tot, per tant nosaltres si proposem el vot ponderat va afegit també a que els
tècnics no tinguin vot. Els tècnics poden aportar tota la seva experiència i el seu saber
fer, però que en una comissió d’aquestes votin els tècnics jo no hi veig el sentit. Al
final, qui acabarà aprovant definitivament serà el plenari òbviament, però en la
comissió que hi posem un nombre de persones suficient perquè ni estigui
sobredimensionada ni sigui operativa ni tan curta com perquè després no sigui
representativa, trobar aquest punt d’equilibri, però crec que tal com s’ha fet no recull
aquests elements i, per tant, és el que diem, si ja comencem fent una cosa i fent-la,
bé, evidentment, vostès tenen la majoria per aprovar-ho i podran fer el que considerin
oportú, però això, evidentment, va condicionant, com pot anar el desenvolupament
de la comissió.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Voleu un altre torn de paraula o ho deixem...? Val. Perfecte. Jo
no obriré cap tema més. Hi havia alguna cosa que hagués afegit. L’única que
afegeixo és que nosaltres sempre hem defensat que els tècnics han de tenir veu i han
de tenir vot, simplement perquè aquí estem dient que els obliguem a mullar-se. Vaig
dir el mateix a la comissió. A vegades quan parlem dels tècnics, parlem com si els
tècnics no fossin prou lliures per votar el que pensin i votar el que vulguin, és més ens
podríem trobar en una situació, en què, simplement, per sumatòria no donés el tema.
Simplement per això hem defensat el vot dels tècnics. Simplement és el que nosaltres
sempre hem dit, interessa escoltar la veu dels tècnics, eh i perquè per a nosaltres és el
que sempre hem dit, quan ens interessa escoltar la veu dels tècnics sí que ens
interessa i ara doncs trobàvem que aquesta situació era, de tota manera, nosaltres
passaríem a votació aquesta opció i diem el tema del vot ponderat i el tema dels
tècnics ens donarà més les ganes d’intentar arribar a acords que no el nombre que
siguem o si hem d’escoltar a 2 tècnics que ens puguin dir la seva o en la següent que
ens puguin dir bastants més tècnics. Al cap i a la fi, el que estarem intentant és rebre
unes aportacions i políticament, després quan vingui aquí, qui votarem serem els
partits polítics, per tant, simplement era això.
Passaríem a votació
De moment passaríem amb l’esmena del vot ponderat. Perdó sí, el secretari ens ... vol
dir que un representant, sí el que quan es votarà, no el que passa, això és que a l’hora
de votar un vot ponderadament i com vam explicar, el president seré jo per ser
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l’alcalde, però en una hi ha un regidor d’Esquerra i en un altre hi ha un regidor de
Convergència simplement perquè són els regidors de l’àrea que pertoca, per tant,
quan es voti, el vot ponderat serà del ...
Sr. Secretari- El president i un representant per a cada grup polític municipal
Sr. Alcalde.- Exacte. Més el regidor de l’àrea que li pertoqui.
Passem a votació
Es passa el dictamen a votació, amb la següent esmena: s’acorda que la comissió
d’estudi estarà formada pel president, un representant de cada partit polític amb vot
ponderat i els tècnics de l’Ajuntament ja especificats en el dictamen.
Votacions:
S’aprova per 9 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5) i de
CIU ( 4) i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del PSC (5), d’ICVEUIA (2) i del PP (1) el dictamen amb els canvis esmentats.

B-2. Aprovació de la creació de la comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança
d’administració electrònica
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“L'Ajuntament de La Roca del Vallès reconeix els canvis profunds que està
produint la incorporació de les tecnologies de la informació i les
comunicacions (TIC) en la vida quotidiana de les persones, en el seu entorn
social i laboral, en l'activitat de les empreses i institucions i en les relacions
humanes i econòmiques. Està emergint un nou entorn que es diu, amb raó, la
societat de la informació i el coneixement, ja que aquests béns intangibles són
ara la matèria primera i el principal actiu per a la creació de riquesa i el
desenvolupament dels pobles.
Aquesta societat de la informació i el coneixement implica uns canvis que
representen oportunitats inimaginables fins no fa gaire en els àmbits de
benestar social, ensenyament, ocupació, millor accés i prestació dels serveis
públics i noves formes de govern.
Els poders públics, cadascun en l'àmbit de les seves competències però amb
una acció necessàriament coordinada, han d'acompanyar i promoure el
desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement, tot
garantint els drets ciutadans i la cohesió social. Tanmateix, les administracions
públiques han d'actuar com a agents dinamitzadors de la utilització de les
tecnologies entre els ciutadans dins l'Administració mateix, aprofitant tot el
potencial que tenen per millorar el servei a la ciutadania i per transformar la
gestió. Aquest enfocament complex i multidimensional es recull en nombroses
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declaracions internacionals, com ara la Carta Europea dels Drets dels
Ciutadans en la Societat de la Informació i del Coneixement.
Tot això implica la conveniència que l’ajuntament de La Roca del Vallès tingui
una ordenança d’administració electrònica que permeti assolir i afavorir les
fites abans esmentades i que troba el seu fonament jurídic en diversos textos
legals.
D'una banda, en el mandat que imposa a les administracions l'article 103.1 de
la Constitució, que vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats
administratives als principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra
banda, en els principis definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans,
eficàcia, coordinació, transparència i participació.
També hi ha previsions més concretes a l’ordenament jurídic que es poden
considerar fonament conceptual i jurídic per a una ordenança d’administració
electrònica, com són la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, la qual implica un canvi qualitatiu
en el mandat que ja contenia l'avui parcialment derogat article 45 de la Llei
30/1992, per a l'impuls de la utilització de les TIC en el desenvolupament de
l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de les seves
competències, o l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per
la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que
estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització
interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la
participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de
documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau,
consultes ciutadanes".
Tampoc s’ha d’oblidar que l’ordenança d’administració electrònica respon a
la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 4 de
la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril.
Per últim, cal fer esment a la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya
relativa al desenvolupament de l’administració electrònica, d’una banda,
mitjançant el reforçament de la incorporació dels mitjans electrònics al
procediment administratiu d’aplicació tant a l’Administració de la Generalitat
com a l’Administració local regulat a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i,
d’altra banda, l’impuls dels mecanismes de coordinació i cooperació
interadministrativa així com de la difusió de la informació regulats a la Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
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Atesa la conveniència de la redacció i posterior aprovació d’una ordenança
d’administració electrònica, l’article 62 del D. 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS) estableix la necessitat
de la designació d’una comissió d’estudi per a la redacció del text de
l’avantprojecte d’una norma municipal, un cop que s’hagi aprovat la seva
formació.
Aquesta comissió, segons disposa l’esmentat article, està integrada per
membres de la corporació i personal tècnic, popi o aliè, sota la presidència
d’un d’aquells. La comissió pot proposar que s’encomanin per a aquesta
finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals aliens a l’ens.
És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acordar la formació de l’ordenança d’administració electrònica de
l’ajuntament de La Roca del Vallès.
SEGON.- Crear la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte de
l’ordenança d’administració electrònica de l’ajuntament de La Roca del
Vallès, la qual estarà formada pels següents membres:
President: l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez o regidor en qui delegui
Vocal primer:
- Titular: regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics Sr. Manuel Álvarez Herrera
- Suplent: regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme
Sra. Marta Pujol Armengol
Vocal segon:
- Titular: 1er. tinent d’alcalde Sr. Rafael Ros Penedo
- Suplent: regidora de Salut Pública Sra. Mari Carmen Díaz Rodríguez
Vocal tercer:
- Titular: 2on tinent d’alcalde Sr. Jordi Fortí Gurgui
- Suplent: regidora de Serveis Socials i Gents Gran i Salut Sra. Esther Laso
Esteban
Vocal quart:
- Titular: regidor representant del grup polític municipal PSC designat pel
mateix grup polític
- Suplent: designat pel mateix grup polític
Vocal cinquè:
- Titular: regidor representant del grup polític municipal ICV: Sr. Daniel
Martín Oller
- Suplent: regidor Sr. Andrés Hidalgo Aragón
Vocal sisè:
- Titular: regidor representant del grup polític municipal PP: Sr. César
Alcalá Giménez
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Vocal setè:
- Titular: secretari de l’ajuntament de La Roca del Vallès: Sr. Antoni Peralta
Garcerá
- Suplent: Sra. Dolors Melero Guirao
Vocal vuitè:
- Titular: Sr. Ignasi Genís Callol
- Suplent: Sra. Cristina Fandiño Cutrina
Vocal novè:
- Titular: interventor, Sr. Antoni López i Alonso
- Suplent: tresorera, Sra. Isabel Quintana i Pericas
Vocal desè.
- Titular: Sra. Carme Sanahuja Masgoret
- Suplent: Sra. Almudena Naranjo Milrado
Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui, qui
tindrà veu i vot com a vocal de la comissió.
TERCER.- Establir que:
- La comissió ha de redactar l’avantprojecte de l’ordenança
d’administració electrònica de l’ajuntament de La Roca del Vallès en
un termini de tres mesos, comptadors des de l’endemà de la sessió
plenària en què s’aprovi la seva creació, amb possibilitat de prorrogar
aquest termini per un altre termini màxim de tres mesos, per acord de la
mateixa comissió d’estudi.
- En la primera sessió que celebri la comissió, s’acordarà l’adopció de les
seves normes de funcionament intern, així com la periodicitat de les
seves sessions, d’acord amb la normativa jurídica vigent aplicable.
En tot cas, els acords que es prenguin en el si de la comissió seran per
majoria simple del membres que siguin presents en la corresponent
sessió.
- La comissió podrà sol·licitar els informes, estudis o dictàmens que estimi
oportuns, incloent els que puguin elevar professionals aliens a l’ens,
d’acord amb les disponibilitats econòmiques i pressupostàries de
l’ajuntament.
- La comissió d’estudi es reunirà en les dependències que estiguin
disponibles a la Casa de la Vila
- Un cop redactada l’Ordenança d’Administració Electrònica, aquesta
serà tramitada per a la seva aprovació per part del ple de l’ajuntament,
d’acord amb el que estableix la normativa vigent aplicable.
QUART.- Notificar el present acord als membres de la comissió, així com als
caps de departament de l’ajuntament.”
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Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- El punt B-2 és el mateix. No sé si volem repetir...perfecte, doncs passaríem
al punt B-2. Faríem la mateixa esmena del vot ponderat i la mateixa distribució.
Passem a votació
Es passa el dictamen a votació, amb la següent esmena: s’acorda que la comissió
d’estudi estarà formada pel president, un representant de cada partit polític amb vot
ponderat i els tècnics de l’Ajuntament ja especificats en el dictamen.
Votacions:
S’aprova, per 9 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5) i de
CIU ( 4) i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del PSC (5), d’ICVEUIA (2) i del PP (1) el dictamen amb els canvis esmentats.

B-3. Aprovació dels dies de festes locals de La Roca del Vallès per a l’any 2016
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“Atesa la publicació de l’Ordre de Festes Laborals per a l’any 2016, a partir de la
qual la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya inicia la
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2016.
Atès que d’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local.
Atès el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el que s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels
municipis respectius.
Vist doncs que resulta necessari que l’Ajuntament faci arribar al Departament
d’Empresa i Ocupació, les seves propostes de festes locals per a l’any 2016 abans
del proper 30 de setembre.
Vist que els dies proposats no podran recaure en diumenges ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada
al DOGC número 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016.
Vist el que es disposa en l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol,
És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
ACORD:
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2016 :
-

La Roca :
Dilluns, 12 de setembre
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Dilluns, 28 de novembre
-

La Torreta :
Dilluns, 2 de maig
Dilluns, 18 de juliol

-

Santa Agnès :
Divendres, 22 de gener 2016
Dimecres, 24 d’agost 2016

SEGON.- Comunicar aquest Acord al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis
Territorials a Barcelona, de la Generalitat de Catalunya.”

Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- El punt B-3 és l’aprovació dels dies de festes locals 2016. Aquí es va
agafar els darrers anys en què havia coincidit les mateixes dates que aquest any ens
pertoquen i hem seguit la mateixa distribució.
El dilluns 12 de setembre per la Roca. El dia 28 de novembre, dilluns també per a la
Roca, a la Torreta seria també dilluns 2 de maig i el dilluns 18 de juliol i a Santa Agnès
seria el divendres 22 de gener i el dimecres 24 d’agost. El dimecres 24 d’agost, al no
haver escoles i deixar-lo el dia que pertoca, doncs per això s’ha pres la proposta
aquesta.
Sr. Fernández.- Jo en tot cas, amb el tema de Santa Agnès, com ens va estranyar el
dimecres, vam pensar que potser era una cosa parlada amb la comissió de festes, li
vaig preguntar a la comissió de festes, que són els que organitzen la festa major per
veure si el dimecres és un dia que per ells sembla que és interessant o no. El president
de la comissió de festes i un altre membre ens han dit avui que no tenien cap notícia
d’això.
Sr. Fortí.- Si em permet Sr. Alcalde? La comissió de festes, que no és l’única entitat que
hi ha a Santa Agnès, no s’ha fet una reunió oficial per dir-ho d’alguna manera, però
s’ha parlat amb algun dels seus membres. Aleshores aquí, s’ha escollit aquest dia igual
que amb d’altres entitats del poble de Santa Agnès, on s’ha decidit el dia 23 d’agost,
primer perquè no afecta per res a les escoles, a l’escola de Santa Agnès, és 23
d‘agost, és període vocacional, 24 d’agost Sant Bartoneu període vocacional, cau en
dimecres, ni passant-la al dilluns ni traslladant-la al divendres resol res a cap entitat,
per tant, que sigui millor aquesta festivitat, tan simple com això i no tan sols no s’ha
parlat oficialment amb aquesta entitat, però sí que s’ha parlat, per exemple amb el
Mossèn, que des de fa uns dies tenim, el Mossèn Monpart entre d’altres persones,
Monfort, perdó.
Sr. Alcalde.- Alguna paraula més? No, doncs passaríem a votació.
Votacions:
S’aprova per unanimitat
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B-4 Establir un calendari d’organització per a les juntes de govern i els plens de l’any
2015.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es
considera necessari l’establiment d’un calendari d’organització dels òrgans
col·legiats.
Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i de
fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del secretari,
com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan col·legiat.
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, el Ple i la junta de govern local poden realitzar sessions ordinàries o
extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del ple, com a mínim, cada dos
mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants i
les de la junta de govern local amb una periodicitat quinzenal, en concordança
amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article
99 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal abans esmentada.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions
contemplades en les lleis anteriorment esmentades, es proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les juntes de l’any 2015:

setembre

octubre

2015

novembre

desembre

dia màxim per
entregar
l'expedient al
secretari

dia
convocatòria

sessions

25/08/2015

31/08/2015

03/09/2015

08/09/2015

15/09/2015

17/09/2015

22/09/2015

28/09/2015

01/10/2015

06/10/2015

12/10/2015

15/10/2015

20/10/2015

26/10/2015

29/10/2015

27/09/2015

02/11/2015

05/11/2015

10/11/2015

16/11/2015

19/11/2015

24/11/2015

30/11/2015

03/12/2015

10/12/2015

15/11/2015

17/12/2015

18/12/2015

23/12/2015

29/12/2015

SEGON.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions
informatives i per als plens de l’any 2015:
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Comissions Informatives
dia màxim
per
entregar
l'expedient
al secretari
2015

sessions plenàries

dia
convocatòria
Comissió
informativa

sessions
Comissió
informativa

dia
convocatòria
ple

sessions
Ple

setembre

07/09/2015

10/09/2015

17/09/2015

21/09/2015

24/09/2015

novembre

10/11/2015

16/11/2015

19/11/2015

23/11/2015

26/11/2015

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

Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- El punt B-4 és establir el calendari d’organització per a les juntes de
govern i els plens que resten fins a finals d’any. Amb el dia màxim d’entrega de
l’expedient al secretari, el dia de convocatòria i les sessions. Això s’ha fet tan amb les
comissions informatives del ple i de les sessions plenàries com en les juntes de govern
local. Això és una proposta per part del secretari perquè la casa ja conegui les dates i
els treballadors tinguin clares les dates que hi hauran de seguir el calendari i
simplement ho portem a aprovació. Algú vol fer algun comentari?
Doncs passaríem a votació
Votacions:
S’aprova, per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), de
CIU (4), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 5 abstencions, manifestades pels regidors del grup
municipal del PSC.

Àrea de Serveis Econòmics
B-5. Aprovació del compte general de l’exercici 2014 de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“VIST que el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any
2014.
VIST el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes sobre el
Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2014, per
unanimitat dels membres presents, que són CiU, PPC i ERC. Es destaca
l’absència dels representants del PSC i d’ICV-EUiA.
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VIST l’article 212 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 que el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any
2014 i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre aquest tema,
han estat exposats al públic en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès i publicat en el Butlletí Oficial de La Província, de data 02 de juny de
2015 (CVE-Número de registre: 022014027285), durant quinze dies, durant els
quals i vuit dies més, els interessats van poder presentar al·legacions i/o
reclamacions, termini que finalitzà l’01 de juliol de 2015.
VIST que de la informació rebuda de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà –òrgan
competent en la gestió del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès-, durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació.
És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’any 2014.
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de Multes per infraccions
de circulació realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014.
QUART.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’any 2014, així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització
del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com
s’estableix en l’article 212.5 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.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- El punt B-5 és l’aprovació del compte general de l’exercici 2014.
L’explicació la donarà el regidors d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.

El Sr. Álvarez, regidor d’Hisenda, realitza la seva exposició del punt acompanyat del
Power Point, la còpia del qual es transcriu a continuació:
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Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació el compte general de l’any
2014, per tant els números de tancament a data 31 del 12 del 2014. La normativa
legal que regula aquesta presentació, aquí no entraré en detall perquè són textos
legals i no val la pena entrar-hi, el calendari, el que seria a mà esquerra, el calendari
legal de l’aprovació i el calendari de l’Ajuntament, val a dir que anem, després d’uns
quants anys, dins del termini que marca la llei. De fet, aquesta aprovació que avui o
aquest punt que avui portem a aprovació, s’havia de portar a ple abans del dia 1
d’octubre. Ho fem molt abans d’hora. Ho portem en aquest ple que avui és dia 30 de
juliol. Si avui s’aprova aquest compte general s’ha d’enviar la documentació a la
sindicatura de comptes abans del dia 15 d’octubre i nosaltres el que farem, és enviar
si avui s’aprova, si s’escau, aquesta aprovació durant el mes d’agost o el mes de
setembre, tenint en compte que el mes d’agost tenim el personal que està de
vacances. Aquest seria el calendari legal. Quin és el contingut del compte general.
Això ja ho hem dit en d’altres presentacions, però per aquells que no ho sàpiguen, són
documents de números comptables. El primer document és el balanç comptable de
l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2014. Són els números de tancament de
l’any passat. Un altre document que també forma part d’aquest expedient de
compte general és el compte de resultat econòmic patrimonial. Al final, el resultat
econòmic de l’Ajuntament a data 31 del 12, la liquidació del pressupost, com va
acabar el pressupost de l’any 2014, la memòria és un document que redacta, de fet,
tots els documents són documents tècnics, però la memòria en particular, és un
document que redacta la intervenció municipal i l’acta d’arqueig que, en principi,
ens donarà el líquid que tenia l’Ajuntament a 31 del 12 del 2014. Aquests números que
pràcticament no es veuen, per tant, no us comentaré massa. Hi ha una dada
important que és aquesta d’aquí, aquesta és la columna del dret reconegut net, per
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tant, aquells diners que l’Ajuntament que en principi, ha reconegut com que havia de
cobrar, no vol dir que les hagi cobrat, eh?, sinó que té dret a cobrar. L’import que
gairebé no es veu en pantalla és de 12.681.000 € en números rodons i l’altre número,
allò eren ingressos, aquesta diapositiva és de despeses, l’altre número important
d’aquestes 2 diapositives, seria aquesta altra columna d’aquí, les obligacions
reconegudes, són aquells diners que l’Ajuntament ha reconegut que ha de pagar en
el mateix exercici, és a dir, abans miràvem el dret que té l’Ajuntament de cobrar i
aquestes són les obligacions que té l’Ajuntament de pagar en la mateixa data, 31 del
12 del 2014. En aquest cas, l’import és de 10.743.000 €. Abans parlàvem de 12 milions i
“algo” i aquí parlem de 10 milions i “algo”. Aquí si fem la resta veiem que l’any passat i
aquest seria el resultat pressupostari de l’any 2013, veiem que hem reconegut, com a
dret, l’Ajuntament havia de cobrar o pot cobrar 12.681.000 €, en números rodons,
l’Ajuntament té l’obligació de pagar 10.743.000 €, el que vol dir que l’Ajuntament té
un resultat positiu, aquesta és una dada important, aquesta és una dada que ja es va
donar quan es va donar compte, al plenari, de la liquidació de l’exercici 2014. Un bon
any, en l’àmbit econòmic, com els últims anys, aquest, en particular, bo. Aquest és el
resultat si només tenim en compte l’exercici 2014. Aquest comptablement, s’ha de fer
una sèrie d’ajustaments dels diners que hem de pagar d’anys anteriors, dels diners
que hem de cobrar d’anys anteriors, etc, que deien aquests 2 imports que tenim aquí i
aleshores ens queda un resultat ajustat, això és un tema comptable, però aquesta és
la xifra bona del resultat de l’any 2014, 1.899.781,30 €, en números rodons 1.900.000 €
de resultat pressupostari positiu. És una dada boníssima. Ja ho hem comentat en
d’altres ocasions. A nivell de comptable, a nivell de números l’Ajuntament de la Roca
està bé i el resultat, evidentment, és positiu. L’altra dada positiva que es té en compte
a l’hora de donar compte d’aquest compte general és el romanent de tresoreria.
Aquests diners, que en aquest cas de l’any 2014, l’import del romanent de tresoreria
va ser de 616.000 € en números rodons, són diners que tenim disponibles per a l’any
2015, per fer inversions, per fer una inversió determinada i que són diners que vénen
de l’any 2014. Aquesta és una xifra molt important a tenir en compte i sempre es té en
compte a l’hora de presentar els números dels ajuntaments. Per què? Perquè ajuda a
que l’any següent l’ajuntament tingui recursos a nivell d’inversions que no tindria si
aquesta dada fos negativa o no fos tan important. Per primera vegada passem dels
600.000 € en uns quants anys. És una dada molt positiva que ens ha permès que en el
pressupost de l’any 2015, haguem incorporat en una modificació que ja es va portar
a plenari fa 2 o 3 plens, no recordo exactament la data, la incorporació de 360.000 €,
crec recordar, que serveixen per finançar inversions que farem durant l’any 2015 i que
vénen de diners de l’any 2014 i que fan que l’Ajuntament pugui estalviar recursos
perquè no ha d’accedir a préstecs d’entitats financeres per fer inversió, per tant,
tindríem 616.000 € de romanent de tresoreria positiu de l’any 2014, aquesta és una
dada també molt important i molt positiva i aquesta és l’acta d’arqueig. Aquests són
els diners, el líquid que tenia l’Ajuntament en data 31 del 12 del 2014, això són diners
que teníem en “cash” o bé aquí físicament o bé en entitats financeres. És un import
important 21.000 € de “cash” de tresoreria. Sobretot és important si tenim en compte
l’existència que teníem al tancament de l’any 2013. En aquell moment a 31 del 12 de
2013, el “cash” que tenia l’Ajuntament que també era important i també era un
resultat positiu interessant era de 1.350.000 €. Vol dir que en un any l’ajuntament va
duplicar aquest import d’1.350.000 vam passar a 2.721.000 €. En termes generals i això
ho hem comentat en altres plens i ens hem cansat de dir-ho, l’Ajuntament de la Roca
està bé, són resultats positius. Hem de tenir en compte, a més a més, a part d’aquests
resultat que hem de dir que són prou bons i no caldria res més. Hem de dir que
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l’Ajuntament de la Roca va sortir del pla d’ajustament el desembre de l’any passat,
per tant, ja no estem amb aquella cotilla, amb aquell “corsé” que ens obligava a fer
una sèrie de tràmits i que no ens permetia accedir a préstecs d’entitats financeres per
fer finançament i per finançar inversions que l’Ajuntament necessiti, per tant, un any
molt bo en regla general i confiem que aquest any 2015 també ho sigui. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Agraït. Alguna paraula? Algun torn de paraula? Sr. Carles Fernández? Sr.
Rafael Ros?
Sr. Ros.- Sí, jo vull fer el que he fet altres anys que és felicitar al regidor d’Hisenda.
Sempre li fa molta gràcia al Sr. Carles Fernández, però, evidentment, s’ha de dir
perquè són resultats excel·lents. És una excel·lent tasca, és el tercer any consecutiu
que l’Ajuntament té resultat pressupostari positiu, que tenim superàvit i això venim
d’on veníem. Venim d’un pla d’ajustament duríssim que es va haver de contractar a
l’any 2012 a conseqüència de la sentència de l’any 2011 del pavelló, doncs realment,
haver arribat en menys de 2 anys i mig a poder sortir d’aquest pla d’ajustament i a
sanejar l’economia municipal d’aquesta manera, doncs realment, això vol dir que
s’ha fet un treball excel·lent. Aquests números canten per sí sols, no cal dir gaire cosa
més, però realment, no només no ha hagut aquesta feina de controlar molt bé la
despesa que és el que marxava i d’aquests números que hem vist, els 10 milions i mig
pràcticament de despeses. Aquests no ens els podem treure de sobre són els serveis
que donem a la població, però en canvi, és incert que puguem ingressar sempre
aquests 12 milions i escaig que sortien aquí i amb això és amb el que s’ha de ser molt
prudent. Si fem créixer la despesa tornarem a tenir problemes, per tant, hem de seguir
molt bé amb aquesta feina de fiscalització prèvia de la despesa perquè no se’ns
escapi el pressupost, el resultat pressupostari. Si al 2015, al 2016, al 2017 continuem
tenint uns ingressos per sobre de les previsions, el resultat serà bo, si això no es
produeix, doncs tornarem a una situació de dificultat i els ingressos no vénen sols, els
ingressos s’han de treballar, s’ha d’estar molt a sobre i no sempre vénen. D’aquest
arqueig de caixa, d’aquests 2.700.000 € que quedaven en caixa a finals de 2014, el 24
de maig en el traspàs de poders del nou alcalde, ja eren 3.500.000 de tresoreria. Per
què? Perquè hi havia tota una sèrie de deutes, deutes alguns d’ells amb la
Generalitat de Catalunya que s’han anat ingressant alguns d’ells. Alguns d’ells han
arribat amb 4 o 5 anys de retard i que si els haguéssim tingut en d’altres moments
també ens haurien ajudat a sanejar la tresoreria. Han arribat ara, benvinguts siguin i
això vol dir que la salut econòmica de l’Ajuntament està bé, està molt bé i torno a dirho: moltes felicitats, regidor d’Hisenda. Has fet una tasca excel·lent aquests darrers 8
anys. Enhorabona.
Sr. Alcalde.- Alguna paraula més? Perfecte. Doncs, passem a votació.
Votacions:
S’aprova per 10 vots a favor manifestades pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), de
CIU (4) i del PP (1), 2 abstencions, manifestades pel regidor del grup municipal d’ICV-EUIA i
5 vots en contra, manifestats pels regidors del grups municipal del PSC.
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B-6 Renovació dels representants dels municipi inclosos en l’àmbit del consell
territorial de la propietat immobiliària de Barcelona-província, la població del qual
sigui igual o inferior a 20.000 habitants.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“ATÈS que aquesta Alcaldia-Presidència ha rebut, de la Gerència Regional del
Catastro de Catalunya-Barcelona-Delegació Especial d’Economia i Hisenda de
Barcelona-Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en data 17 de juliol de
2015, comunicació de renovació dels representants dels municipis inclosos en
l’àmbit del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-província la
població del qual sigui igual o inferior a 20.000 habitants.
ATÈS que, amb anterioritat al dia 31 d’agost de 2015, aquest Ajuntament ha de
comunicar quins ajuntaments es proposen perquè ocupin cadascuna de les
vocalies corresponents als municipis de l’àmbit del Consell, la població del qual
sigui igual o inferior a 20.000 habitants.
ATÈS que la designació ve regulada pel Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i l’Ordre
EHA/2386/2007, de 26 de juliol, per la que es determina l’àmbit territorial dels
Consells Territorials de Madrid i Barcelona i s’estableix el procediment de
designació dels representants locals en diversos òrgans col·legiats.
És per tot això que es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DESIGNAR, a l’empara de l’article 14.5.f) del Reial decret 417/2006, de 7
d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, sobre la composició dels
Consells Territorial de la Propietat Immobiliària, que els dos Ajuntaments de la seva
Secció pels que vota, per tal que el representin en el Consell Territorial de la
Propietat Immobiliària de Barcelona-província, siguin:
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Ajuntament de Gironella
SEGON.- COMUNICAR a la Gerència Regional del Catastro de CatalunyaBarcelona-Delegació Especial d’Economia i Hisenda de Barcelona-Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, amb caràcter urgent i immediat, trasllat de
l’acord que prengui el Ple de la Corporació municipal.”

Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- Molt bé, passarem al punt B-6, que és la renovació dels representants
inclosos en el consell territorial de la propietat immobiliària de Barcelona i província.
Això és una petició que se’ns va fer per part del Ministerio i amb una brevetat extrema
ens demanaven que poguéssim nomenar a 2 municipis que representessin a aquest
organisme. Es va fer la consulta a les diverses associacions per saber si hi havia la
voluntat d’algun dels municipis que sortien a la llista de forma part o de ser els
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representants, de fet, el desconeixement d’ells era absolut i per tant, mostraven que
no ens podien ajudar i, per tant, el que hem fet és proposar els 2 que ja hi eren, per
tant, hem demanat que siguin l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i l’Ajuntament de
Gironella. No sé si tenen alguna cosa a dir. Ningú? D’acord.
Doncs passaríem a votació
Votacions:
S’aprova, per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), de
CIU (4), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 5 abstencions del PSC.

MOCIONS
B-7 Moció presentada per ERC i CIU sobre la col·locació d’estelades a diferents punts
cabdals del municipi.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“Arran de l’aprovació en el Ple del dia 26 de gener de 2012, on l’Ajuntament de La
Roca del Vallès va acordar de pertànyer a l’AMI, associació que promou diversos
actes a favor de la Independència de Catalunya, hem observat que, tret de
l’aprovació esmentada, no hi ha cap senyal que faci visible aquesta pertinença
com a Municipi per la Independència.
Atès que en la sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de 2012, el Ple
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va aprovar els estatuts que regulen l’AMI
(Associació de Municipis per a la Independència).
Des de fa temps la majoria de municipis adherits a l’AMI promouen diferents actes
amb aquest objectiu de visibilitat, com la plantada d’estelades i rètols on s’hi
especifica clarament, a les entrades del municipi.
És per tot això que es proposa l’adopció dels següent acords:
PRIMER: Plantar una estelada en cada un dels tres punts cabdals del municipi,
afegint allò que es disposa en el punt segon de la part resolutiva del present acord:
- Una a la rotonda del carrer Costa Brava, de La Torreta – Granollers (davant Hotel
Ciutat de Granollers)
Una altra a la rotonda d’entrada a La Roca, just passat el riu Mogent al costat de
l’escola Mogent.
Una altra a la rotonda de Santa Agnès, davant l’entrada a l’autopista AP7.
SEGON: Instal·lar rètols informatius, d’acord amb tot el que s’està exposant, a
diferents entrades del municipi.
TERCER: Refermar la voluntat que l’Ajuntament de la Roca del Vallès pertanyi a
l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) amb plenitud de drets.”
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Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- Aquí aniríem el tema de mocions presentades al ple. El punt B-7 és la
moció presentada per ERC i CIU sobre la col·locació d’estelades a diferents punts
cabdals del municipi.
Té la paraula el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Com bé diu l’alcalde portem en conjunt, els 2 grups
polítics de l’actual equip de govern, aquesta moció de col·locar les estelades de
diferents punts cabdals del municipi. Arran de l’aprovació del ple de 26 de gener de
fa 3 anys, on l’Ajuntament de la Roca del Vallès va acordar de pertànyer a
l’Associació de municipis per a la independència, l’associació que promou
evidentment actes a favor de la independència de Catalunya, hem observat que,
tret de l’aprovació esmentada, no hi ha cap senyal que faci visible aquesta
pertinença com a municipi per a la independència. En la sessió celebrada el passat
27 de setembre de l’any també 2012, el ple de l’Ajuntament va aprovar els estatuts
que regulen els municipis per a la independència. Des de fa temps, la majoria de
municipis adherits a aquesta associació promouen diferents actes amb aquest
objectiu de visibilitat com la plantada d’estelades i rètols on s’especifica clarament a
les entrades del municipi, és per tot això que la comissió informativa, en virtut de les
atribucions que li han estat conferides, proposa al ple municipal, que ha de decidir el
que cregui convenient, l’adopció dels següents acords, els primer és plantar una
estelada en cadascun dels 3 punts cabdals del municipi, afegint allò que es disposa
en el punt segon de la part resolutiva del present acord. Les ubicacions serien un a la
rotonda del carrer Costa Brava de la Torreta, davant de l’hotel Ciutat de Granollers,
un altre a la rotonda d’entrada a la Roca, just passat el riu Mogent, al costat de de
l’escola Mogent, on està actualment la senyera i una altra a la rotonda de Santa
Agnès al costat de l’AP7, totes elles, lògicament, dins del que és l’àmbit de territori
municipal. El segon punt és instal·lar els rètols informatius d’acord amb tot el que
s’està exposant a totes les entrades del municipi, municipi per la independència. I el
tercer és refermar la voluntat que l’Ajuntament de la Roca del Vallès pertanyi a l’AMI
en plenitud de drets, en el seu dia la votació no va ser el més majoritària i el que
volem aquí és pertànyer en plenitud de drets. És això el que portem en conjunt els 2
grups i és el que esperem i desitgem poder-ho aprovar perquè és un dels simbolismes
dels que aquest municipi bona majoria vol veure de forma legal i de forma correcta i
més amb un 27 de setembre que tenim per davant que esperem que el dilluns a la nit,
dia 3 d’agost, es convoqui, oficialment, aquestes eleccions, doncs que en un 27 de
setembre tinguem la llibertat tot el poble català de poder decidir lliurament quin és el
futur del nostre país. Res més gràcies
Sr. Alcalde.- Alguna paraula més? Sr. Dani Martín per Iniciativa per Catalunya.
Sr. Martín.- Sí, muy brevemente. En primer lugar, felicitar al alcalde por tener la
valentía de quitar la estelada que se puso antes la investidura de la alcaldía.
Felicitamos al alcalde por su valentía. Después, simplemente que esta moción ya
pasó por plenario el 28 de noviembre de 2013 y por lo tanto, creemos que la discusión
ya está hecha y nosotros no vamos a repetir otra vez la discusión, ni va a repetir la
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discusión que ya tuvimos en la comisión informativa. A nosotros lo único que nos
gustaría, porque tenemos un pequeño problema, es que el tercer punto en lo de
reafirmar la pertenencia al AMI, Iniciativa está de acuerdo en que pertenezcamos al
AMI y, por lo tanto, nuestro sentido del voto el punto 1 y el punto 2 probablemente no
corresponderá con el punto 3. Si pudiéramos votarlo por separado.
Sr. Alcalde.- Entenc que la moció sempre es vota conjunta i el Sr. Secretari m’està fent
una gesticulació amb el cap, per tant, la votaríem conjuntament.
Sr. Martín.- De acuerdo. Merci.
Sr. Alcalde.- El Sr. Garcia Lorenzana. Ah, perdó, el Sr. Rafael Ros.
Sr. Ros.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, és una moció que Convergència i Unió subscrivim
conjuntament i és una satisfacció poder portar-ho a ple. Jo començaria precisament
per aquest tercer punt que Iniciativa per Catalunya Verds subscriurà i començaria per
aquest tercer punt perquè en el mandat passat no va ser possible, per desgràcia, que
el nostre municipi pertanyés de ple dret a l’Associació de municipis per la
independència. Això creava un greuge quan ens passejàvem per municipis propers
Cardedeu, la Garriga, el Maresme, on veiem aquells cartells que deien municipi de
l’associació de municipis per la independència i el nostre no podia ser-ho perquè ens
va faltar majoria absoluta. Doncs bé, de la manera més democràtica possible amb
l’elecció que es va produir en les darreres eleccions municipals, aquest plenari ha
assolit la majoria absoluta sobiranista i això vol dir que podem ser membres de ple dret
de l’Associació de municipis per la independència que ara presideix l’alcalde de
Girona, el Sr. Carles Puigdemunt, per tant, això és una de les primeres coses que ens
ha d’omplir de satisfacció com a ciutadans del nostre poble de la Roca del Vallès.
La segona és el fet que es puguin col·locar estelades en les diferents rotondes dels 3
nuclis del nostre municipi. Nosaltres som sobiranistes i volem la plena llibertat del nostre
país i per arribar a la plena llibertat del nostre país i per arribar a la plena llibertat del
nostre país, doncs cal que el 27 de setembre hi hagi una majoria important al
Parlament de Catalunya, una majoria molt, molt àmplia perquè realment puguem
demostrar no només a la resta de l’Estat espanyol actual, sinó a la resta del món, a la
resta d’Europa, doncs aquesta voluntat inexcusable del nostre poble i per això cal
que siguem molts el 27 de setembre i per això cal que els símbols també hi siguin i que
hi siguin aprovats per un plenari o per una voluntat popular i en aquest cas, la voluntat
popular es va produir a les eleccions del 24 de maig. En aquest moment, realment,
aquesta bandera que posarem és una bandera de transició, de transició nacional. La
nostra bandera és la senyera i el que volem és que aquesta senyera que representa a
tothom, que realment està molt admesa per àmplies capes de la nostra societat, la
nostra senyera, doncs torni a lluir com la senyera definitiva, d’un poble que ha
guanyat la seva llibertat, per tant, aquesta bandera que posem de transició nacional
és una bandera de llibertat. És una bandera que ens ha de conduir cap a quest camí
de plena sobirania d’un poble que forma part d’una de les nacions històriques
d’Europa, de les més antigues d’Europa i que ha tingut al desgràcia, durant molts
anys, durant més de 300 anys de no poder disposar d’un estat propi i haver estat
sotmès a moltes vexacions per part de l’estat espanyol que ens ocupa, per tant,
àmplia satisfacció avui de portar aquesta moció amb la seguretat de poder-la tirar
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endavant i aprovar-la molt contents que el poble de la Roca el 24 de maig hagi
assolit la majoria absoluta en aquest plenari de forces sobiranistes. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Garcia Lorenzana.
Sr. Garcia.- Sí, com ja han comentat els companys d’Iniciativa aquesta és un tema
que ja ha passat pel ple municipal. En dues ocasions diferents, en l’una parlant sobre
l’adhesió a l’AMI i l’altre sobre el tema de les estelades. Això ja ho vam debatre
suficientment en aquell moment. La nostra posició no ha canviat respecte del debat
anterior que hem fet i a nosaltres l’únic que ens preocupa és que la primera decisió
que passa per aquest ple, que implica una despesa per a l’Ajuntament, sigui per un
tema simbòlic i no per un tema que afecti directament als ciutadans d’aquest
municipi i després voldria fer un prec, estem a 30 de juliol, crec que tots els grups
estem fent un esforç per no allargar aquest ple i per no fer discursos i el Sr. Ros ens
acaba de fer un discurs i ens acaba de fer un discurs i
Sr. Alcalde.- Però estava en torn de paraula el Sr. Lorenzana ...
Sr. Garcia.- I ens ha fet un discurs també, anteriorment, sobre el compte general.
Crec que si tots estem fent l’esforç perquè aquest ple no s’allargui debatent temes
que ja han estat abastament debatuts en aquesta sala de plens en altres ocasions, no
únicament alguns. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú vol intervenir.
Sr. Fortí.- Sí, sí gràcies. Respecte del que diu el Sr. Lorenzana. La simbologia, els diners,
tot plegat. No hi ha res que no costi preu, però el preu que estem pagant al nostre
país ja és molt car, per tant, això comparat amb el preu que estem pagant des de fa
anys i panys.
En tot cas, com que la feina del tancament, presentat pel Sr. Manel Álvarez, com a
regidor de serveis econòmics del tancament del 2014 ha donat entre d’altres que
l’economia, com a mínim, no és negativa i que gràcies als 616.000 € de romanent de
tresoreria podrem realitzar la inversió o inversions necessàries per a tot el municipi, una
d’elles també pot ser aquesta. I la simbologia a la que vostè es refereix és una mostra
molt important del poble, del poble català i del que molts de nosaltres creiem que ja
comença a ser hora, després de 300 anys, que tinguem plena llibertat i que es pugui
decidir democràticament com estan aquí al ple, el fet de posar o no estelades, el fet
de posar o no un “mástil” o el fet de col·locar-les o no col·locar-les. És necessari per a
tot el poble en general. És un acte democràtic.
Sr. Alcalde.- Algú vol intervenir en algun altre torn de paraula. Sí, doncs, Sr. Ros.
Sr. Ros.- Sí és que no he entès això de fer un esforç perquè el ple no s’allargui. Estem a
30 de juliol, és un dia com qualsevol altre dia de l’any que té 365 dies i aquí estem fent
política, estem en el plenari del municipi de la Roca, l’òrgan de representació més
important del municipi i estem 58 dies del 27 de setembre o 57, aproximadament, per
tant, estem en un escenari que sí que tenim un mes d’agost per endavant, però
comença a ser un escenari de prellibertat i això comença a ser moments
emocionants per molt ciutadans i ciutadanes d’aquest país. I això no es tracta de fer
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discursos, jo no he vingut aquí a fer discursos, però realment el que he dit en la meva
intervenció anterior és que és una àmplia satisfacció saber que el poble de la Roca
ha votat democràticament el 24 de maig amb voluntat de donar majoria sobiranista
a aquest municipi i això feia molts anys que no passava i això és un bon símptoma, i
això és un bon auguri i, per tant, hem d’estar contents i satisfets alguns, jo m’agradaria
que fossin més, però alguns hem d’estar àmpliament satisfets que aquest camí de
llibertat que hem iniciat, doncs cada cop és més proper, cada cop és una majoria
social més àmplia, cada cop som més i cada cop estem més aglutinats i per una
petita despesa econòmica, el que anem a guanyar és tant, tant a nivell econòmic. A
part de tota la nostra història, la nostra simbologia, la nostra llengua, la nostra cultura,
però sobretot és que anem a guanyar 16.000.000 € anuals de dèficit fiscal i això és
importantíssim i avui el conseller Mas-Collell ha vingut a dir que no complirà amb el 0,3
% perquè significaria retallar 1.800.000 € anuals, amb Sanitat, Escola, etc. I no retalla el
govern de la Generalitat de Catalunya, retalla el Sr. Montoro diguem-ho clar, per tant,
en el nostre camí de llibertat anem a aconseguir, a més a més, la nostra autonomia
econòmica i això és importantíssim i això s’ha de saber i s‘ha de dir i s’ha de repetir
contínuament perquè aquesta majoria social que necessitem el 27 de setembre l’hem
de construir, l’hem d’ampliar i hem d’incorporar el màxim de persones que puguem
perquè això sigui possible i només tenim una oportunitat i no en tenim més i poder
vostè no està en aquest vaixell, però nosaltres sí anem cap a Itaca.
Sr. Alcalde.- D’acord. Alguna intervenció més. Bé, perfecte.
Jo només dir al Sr. Lorenzana, entre d’altres coses, també ens podrà servir el ROM per
regular intervencions, temps, no sé fins a quin punt ens podrà permetre que amb l’ús
de la paraula algú vulgui fer un discurs o vulgui fer alguna explicació més tècnica.
L’única cosa que estem expressant voluntats i sí que és el que diem. Sí que és veritat
que nosaltres, portem a aprovació això perquè entenem que, per a molts de nosaltres
és simbologia, és un simbolisme, però és un pas endavant, per tant, entenem que
gran part de la gent, tothom d’aquest país ha viscut com a espanyol i nosaltres, uns
quants. Volem viure només com a només catalans. Això no vol dir que jo amb aquest
comentari vulgui dir qualsevol cosa de la seva catalanitat. Simplement, res vull dir que
nosaltres tenim una aspiració i per això, portem nosaltres aquest tema. És simbologia,
eh?. No m’estendré perquè no vull fer un discurs. Agraeixo també al Sr. Martín que em
fes aquest comentari de l’estelada perquè vostè es pot imaginar que quan la vam fer
retirar, doncs ha estat un tema molt recurrent o una petició del perquè ho havíem fet
o el que fos i, per tant, explicàvem això que quan poguéssim ho passaríem a votació.

Votacions:
S’aprova, per 9 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5) i de
CIU (4), 2 abstencions manifestades per Maria Assumpta López i Roig, regidora del PSC, i
Andrés Hidalgo i Aragón, regidor d’ICV-EUIA, i 6 vots en contra, manifestats per la resta de
regidors del PSC (4) i d’ICV-EUIA (1) i del regidors del PP(1).
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B-8 Moció per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica
presentada pel grup municipal socialista al Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de juliol de 2015, amb el següent contingut:
“Al Ple Ordinari del dia 29 de gener de 2015, el Grup Municipal Socialista va presentar
una moció per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica al
nostre municipi i a Catalunya. Aquesta moció va ser aprovada pel ple de la
corporació per 9 vots favorables i 8 abstencions.
En aquella moció s’instava al govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament
de la Roca del Vallès a l’adopció d’una sèrie de mesures per lluitar contra la pobresa
energètica. Les resolucions que afectaven concretament a la corporació municipal
eren les següents:
1. La creació d’una Comissió de treball amb tots els Grups municipals per
endegar un diagnòstic real de la situació en què es troba el nostre municipi en
referència a la pobresa energètica i la implementació de solucions per les
persones afectades.
2. Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar diverses àrees
de l’Ajuntament com Serveis Socials, Sostenibilitat, Urbanisme o Promoció
econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar
contra la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder
reaccionar davant de la urgència i la dificultat en què es troben moltes
famílies. Reclamant els recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen
competència.
3. Convocar de manera immediata la Taula sobre la Pobresa Energètica per tal
d'avaluar la situació de milers de llars catalanes, establir prioritats de cara als
propers mesos i acordar la presa de mesures de caràcter immediat.
A dia d’avui no tenim constància que s’hagi donat compliment a cap d’aquestes
resolucions aprovades pel Ple Municipal.
Com el tema de la pobresa energètica, en particular, i totes les qüestions
relacionades amb els Serveis Socials, en general, han de ser prioritàries pel govern
municipal i es mereixen un seguiment per part de tots els grups municipals, creiem
necessària la creació d’una Comissió de Serveis Socials, de mateix nivell i consideració
que les comissions municipals aprovades al Ple de Cartipàs del passat 13 de juliol de
2015; i que integri i doni compliment a la creació de la Comissió de treball sobre
pobresa energètica aprovada al ple del mes de gener.
Per això, es proposa l’adopció dels següents acords:
1. La creació d’una Comissió de Serveis Socials, de mateix nivell i consideració
que les comissions municipals creades al Ple de Cartipàs, integrada per
representants de tots els grups municipals. La creació d’aquesta comissió serà
un punt de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de setembre de 2015.
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2. Instar a la nova Comissió de Serveis Socials que analitzi de manera urgent i
prioritària les necessitats socials del nostre municipi en referència al tema de la
pobresa energètica per afrontar el proper hivern amb plenes garanties per les
famílies i els ciutadans en risc d’exclusió social.
3. Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar totes les àrees
implicades de l’Ajuntament com Serveis Socials, Urbanisme o Promoció
econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar
contra la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder
reaccionar davant de la urgència i la dificultat en què es troben moltes
famílies. Reclamant els recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen
competència.
4. Convocar de manera immediata una Taula Local sobre la Pobresa Energètica,
integrada pels Serveis Socials, representants dels grups polítics i representants
de totes les entitats municipals que treballen en l’àmbit de l’atenció social, per
tal d'avaluar la situació, establir prioritats i acordar de mesures de caràcter
immediat.”
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt de la moció que ens ha presentat en el ple.
Reparteix còpies cap aquí i cap aquí. Agafeu-ne una. És una moció presentada pel
grup del PSC on ens van presentar una moció a la comissió informativa, es va estar
debatent i hi ha hagut unes modificacions que ens va fer arribar el grup del PSC, per
part del Sr. Garcia Lorenzana. Té la paraula el Sr. Garcia Lorenzana.
La moció, un cop modificada, queda de la següent manera:
“Al Ple Ordinari del dia 29 de gener de 2015, el Grup Municipal Socialista va presentar
una moció per a l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica al nostre
municipi i a Catalunya. Aquesta moció va ser aprovada pel ple de la corporació per 9
vots favorables i 8 abstencions.
En aquella moció s’instava al govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de
la Roca del Vallès a l’adopció d’una sèrie de mesures per lluitar contra la pobresa
energètica. Les resolucions que afectaven concretament a la corporació municipal
eren els següents:
1.La creació d’una Comissió de treball amb tots els Grups municipals per endegar un
diagnòstic real de la situació en què es troba el nostre municipi en referència a la
pobresa energètica i la implementació de solucions per les persones afectades.
2.Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar diverses àrees de
l’Ajuntament com Serveis Socials, Sostenibilitat, Urbanisme o Promoció
econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar
contra la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder reaccionar
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davant de la urgència i la dificultat en què es troben moltes famílies. Reclamant
els recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen competència.
3.Convocar de manera immediata la Taula sobre la Pobresa Energètica per tal
d'avaluar la situació de milers de llars catalanes, establir prioritats de cara als
propers mesos i acordar la presa de mesures de caràcter immediat.
A dia d’avui no tenim constància que s’hagi donat compliment a cap d’aquestes
resolucions aprovades pel Ple Municipal.
Com el tema de la pobresa energètica, en particular, i totes les qüestions relacionades
amb els Serveis Socials, en general, han de ser prioritàries pel govern municipal i es
mereixen un seguiment per part de tots els grups municipals, creiem necessària la
creació d’una Comissió de Serveis Socials, de mateix nivell i consideració que les
comissions municipals aprovades al Ple de Cartipàs del passat 13 de juliol de 2015; i que
integri i doni compliment a la creació de la Comissió de treball sobre pobresa
energètica aprovada al ple del mes de gener.
Per això, proposem l’adopció dels següents acords:
1. La creació d’una Comissió de Serveis Socials, de mateix nivell i consideració que les
comissions municipals creades al Ple de Cartipàs, integrada per representants de
tots els grups polítics municipals i de totes les entitats municipals que treballen en
l’àmbit de l’atenció social, per tal d'avaluar la situació, establir prioritats i acordar
de mesures de caràcter immediat. La creació d’aquesta comissió serà un punt de
l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de setembre de 2015.
2. Instar a la nova Comissió de Serveis Socials que analitzi de manera urgent i
prioritària les necessitats socials del nostre municipi en referència al tema de la
pobresa energètica per afrontar el proper hivern amb plenes garanties per les
famílies i els ciutadans en risc d’exclusió social.
3. Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar totes les àrees
implicades de l’Ajuntament com Serveis Socials, Urbanisme o Promoció
econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar contra
la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder reaccionar davant
de la urgència i la dificultat en què es troben moltes famílies. Reclamant els
recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen competència.”

Sr. Garcia.- Gràcies, Sr. Alcalde. En el ple de 29 de gener d’aquest any, vam presentar
una moció genèrica sobre el tema de la pobresa energètica que és un tema que ens
preocupa i que creiem que al municipi de la Roca també ens afecta. En aquell
moment, en aquella moció genèrica, hi havia 3 temes concrets que afectaven a
l’administració municipal i en aquest cas, presentem aquesta segona moció
simplement per reafirmar i per posar fil a l’agulla amb els temes que afecten
directament a l’Ajuntament de la Roca. Pensem que la pobresa energètica és una
pobresa que és molt menys espectacular, si em permeten l’adjectiu, que el tema dels
desnonaments, que és molt públic, que és molt espectacular, amb presència de
policia i de lapar per evitar aquests desnonaments, però la pobresa energètica és un
tema molt més soterrani que afecta a moltes famílies que fins ara no han estat mai
afectades per la crisi nio han hagut de recórrer mai als serveis socials per afrontar-se a
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aquests problemes de mitjans econòmics per això el que proposem és el següent.
Passo a llegir, únicament, els 3 acords i no el text total de la moció:
“
1. La creació d’una Comissió de Serveis Socials, de mateix nivell i consideració que les
comissions municipals creades al Ple de Cartipàs, integrada per representants de
tots els grups polítics municipals i de totes les entitats municipals que treballen en
l’àmbit de l’atenció social, per tal d'avaluar la situació, establir prioritats i acordar
de mesures de caràcter immediat. La creació d’aquesta comissió serà un punt de
l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de setembre de 2015.
2. Instar a la nova Comissió de Serveis Socials que analitzi de manera urgent i
prioritària les necessitats socials del nostre municipi en referència al tema de la
pobresa energètica per afrontar el proper hivern amb plenes garanties per les
famílies i els ciutadans en risc d’exclusió social.
3. Elaborar un “Pla contra la pobresa energètica” fent participar totes les àrees
implicades de l’Ajuntament com Serveis Socials, Urbanisme o Promoció
econòmica, planificant mesures d’acció i dotar-lo de pressupost per actuar contra
la pobresa energètica, tant a nivell estructural, com per poder reaccionar davant
de la urgència i la dificultat en què es troben moltes famílies. Reclamant els
recursos a aquelles Administracions Públiques que tenen competència.”
Coneixem per les informacions que ens va donar en l’anterior mandat la regidora de
Serveis Social que s’està actuant en aquest tema, però pensem que és un tema important
l qual li hem de donar molta més importància. A més a més, la diferència que hi havia
entre aquesta moció i la que vam presentar en la comissió informativa rau, bàsicament,
en què en aquella proposaven la creació d’una comissió de Serveis Socials integrada
únicament pels grups polítics i després una taula local de pobresa energètica integrades
per les entitats i a petició dels grups vam considerar fusionar aquestes 2 comissions en una
única de Serveis Socials que s’encarregaria no únicament del tema de la pobresa
energètica, sinó també de fer un seguiment, més proper de tots els temes relacionats amb
els serveis socials que ens aquests moments són tan importants en el nostre municipi
perquè hi ha tantes necessitats que tots ho coneixem. Gràcies.
Sr. Alcalá.- Pel que fa al tema de la moció, per no allargar el tema, completament
d’acord en fer la creació d’aquesta comissió.
Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- A ver, exactamente lo mismo que con la moción anterior. Es una moción que
viene del mandato anterior. Nosotros ya la votamos favorablemente. Creo que ya se votó
casi favorablemente quitando un punto del orden del día, por lo tanto, nosotros nos
alegramos de que se vuelva a traer esta moción. Entra dentro de nuestro bagaje
ideológico y, por lo tanto nos alegramos de que el PSC la haya vuelto a presentar y
además creo que en la comisión informativa, llegamos a un acuerdo de todos los partidos
mejorando el texto, por lo tanto, evidentemente, simplemente nuestro voto será favorable
evidentemente
Sr. Alcalde.- Gracies. Sr. Rafael Ros en nom de Convergència.
Sr. Ros.- Sí, nosaltres també donarem suport a aquesta moció. Estem totalment d’acord
amb el tema de fons i recordar i refermar que els nostres Serveis Socials estan fent una
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tasca molt interessant, precisament per evitar i pal·liar totes aquestes situacions, que
poder no surt gaire a la llum pública perquè és treballar amb persones, és treballar amb
protecció de dades, però s’està fent un pla de treball amb moltes famílies per poder
ajudar-les a sortir de situacions en les quals hagin pogut caure i no a quedar-se només en
l’ajuda social, en el subsidi, sinó a ser proactius en la recerca de recursos, en la recerca
de feina, en la recerca de solucions per a les seves situacions personals i s’ha donat
sortides a moltes persones i moltes famílies i allà on no s’ha pogut donar una sortida
immediata, s’ha donat suport econòmic, en el cas energètic o en el cas d’aliments, hi ha
diversos programes i la veritat és que els nostres Serveis Socials estan entre els més
reconeguts, no només de la nostra comarca, sinó de la província de Barcelona per la
pròpia Diputació i que estem treballant en el reconeixement d’aquesta tasca perquè
puguin arribar a tenir, fins i tot, una norma ISO perquè realment hem fet una feina que són
exemple per a la resta de Serveis Socials de la comarca i per a la resta de Serveis Socials
de la província. Han estat aquí, en aquesta mateixa sala de plens, tècnics de Diputació
donant recolzament i suport a les nostres treballadores socials que estan a fer aquesta
feina. Evidentment, tot el que puguem fer ajudar a les persones més vulnerables de la
nostra societat serà poc i per tant, totalment d’acord en tirar endavant amb aquesta
moció i les conseqüències que se’n derivin de la creació d’aquestes taules de treball on
podem estar representats.
Sr. Alcalde.- Gràcies, passem la paraula a la regidora que, en aquest cas, parlarà com a
regidora i també com a Esquerra.
Sra. Laso.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, recollint les paraules del primer tinent d’alcalde, jo em
congratulo de tenir una gran regidoria de Serveis Socials, on les tècniques estan fent una
excel·lent labor. Respecte aquesta comissió, aquesta moció que es va iniciar al gener,
puc dir que és una cosa que ja es va començar a posar en marxa, que, de fet, va haver
una primera sessió en una taula que estava emplaçada per continuar-la a setembreper
tant, aquests punts que es van posar en el ple del gener, ja estan posats en marxa. Una de
les coses que és molt important dir i que vull ressaltar és que tota família que ha demanat
ajut a Serveis Socials, ha sigut atesa. Tot i així, com que tenim uns Serveis Socials que no ens
volem quedar en simplement donar els servei que se’ls demana, sinó que volem sempre
anar més enllà, s’ha tingut en compte, com tenim en altres àrees, la idea de millorar i
millorar en aquest cas, implica fer un pas enrere a la visió d’un problema i abordar-lo en el
seu conjunt i abordar-lo en el seu conjunt vol dir no només anar cas per cas, que això és
una cosa d’urgència, no? Ve una cosa i la bordes, sinó estudiar el problema i sobre aquest
estudi del problema fer una valoració de mesures que puguin avançar-se a
conseqüències o puguin resoldre els problemes d’una manera més acurada, per tant, i
com que tots els serveis socials que tenim a la Roca que, insisteixo, són excel·lents, la línia
que tenim és la de fer aquest tipus de feina, per tant, la línia que tenim va molt en aquest
tipus de feina, per tant, va molt en la línia del que s’està treballant iniciar aquesta comissió.
Què volem d’aquesta comissió que es formarà després del ple de setembre si és que així
s’acorda? És que sigui àgil, que sigui eficaç. Per a nosaltres és molt important l’eficiència.
Perquè us feu una idea, les quatre tècniques que estan a Serveis Socials porten més de 70
programes, només elles, per tant, és important que aquesta comissió que formem que és
molt necessària perquè és la manera de fer un estudi general d’un problema que és molt
important ha de ser eficient. No ha de generar una feina que no es tradueix en unes
valoracions que ens donin resultats. He entès, igual ho he entès malament, que aquesta
comissió també volia anar més enllà de la pobresa energètica. Bé, nosaltres tenim
comissions per a diversos temes, de fet, de cara al setembre, tenim pensant abordar
diverses problemàtiques, també des d’aquest punt de vista fent un pas enrere i abordant
la realitat. Per això també tenim en marxa l’estudi d’habitatge i Serveis Socials que també
ens donarà una idea molt interessant de pobresa energètica perquè estarem associant la
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vulnerabilitat social respecte de l’habitatge, cosa que té molt a veure amb aquest tema,
per tant, molt a la línia amb el que està fent Serveis Socials aquesta proposta del grup
socialista.
Sr. Gil.- Alguna altre torn ? Sí, Sr. Garcia Lorenzana.
Sr. García.- Simplement aclarir-li a la regidora que ja vam explicar, a la comissió
informativa, que la idea en la moció original que vam presentar al mes de gener era la
formació d’una comissió específica pel tema de la pobresa energètica, però que
pensàvem que era interessant poder tenir una comissió més general de Serveis Socials per
poder tractar un tema que a nosaltres ens sembla prioritari perquè s’apropa l’hivern que
és el tema de la pobresa energètica per poder fer un seguiment i també un recolzament
a la regidoria i a Serveis Socials de tots els temes relacionats amb Serveis Socials. Aclarit
això, simplement agrair als grups el seu recolzament en aquesta moció i el nostre grup, el
grup socialista, es posa a disposició, evidentment, de Serveis Socials i de la regidoria, per a
qualsevol tema d’aquesta índoles que necessiti el nostre ajut o el nostre recolzament.
Gràcies.
Sr. Gil.- Algun torn de paraula més? O, doncs com no pot ser d’una altra manera, ens
alegrem tots de poder aprovar això, la moció també és cert que enteníem que amb
aquestes 2 coses que demanàvem el tema de poder ajuntar, no? El fet que quan ja
treballem en comissió conjunta, els Serveis Socials ens puguin explicar de manera més
genèrica i sobretot també altres interlocutors com vam dir que afegiríem i que fos molt
més àgil. Si poder més nombrós, però ens hauríem de reunir en diferents maneres i tots
tindríem la informació de primera mà. Evidentment, com sempre s’ha dit, des de Serveis
Socials s’està fent un esforç molt gran per arribar a tot arreu. Segur que hi ha casos, com
parlàvem l’altre dia, que desconeixem perquè no ens arriben, però el que és important és
que tot el que arriba a Serveis Socials està atès i d’alguna manera o altra, doncs rep una
ajuda, no?, per tant, llàstima que hi hagi tanta gent que necessita aquest tipus d’ajudes
actualment, però també és bo que, com a municipi, puguem arribar-hi, per tant,
passaríem a votació i evidentment, això és un acord que també vam dir que agafàvem i
en el ple de setembre portarem la creació d’aquesta comissió i intentarem que sigui al
més àgil possible. Gràcies.
Passem a votació

Votacions:
s’aprova, per unanimitat
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el
compliment dels indicadors de morositat del període 2015-1T.
Sr. Alcalde.- Bé, estem amb el tema de Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la
intervenció municipal sobre el compliment dels indicadors de morositat del període 2015
de 11 del 2015, perdó.
Sr. Manel Álvarez. Té la paraula
Sr. Álvarez.- Sí, donem compte d’allò que col·loquial diem informe de morositat, respecte
el compliment de la llei que obliga a pagar a les administracions públiques en un període
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de 30 dies. En realitat són 60, 30 dies per aprovar la factura i 30 dies més pel pagament
d’aquesta factura una vegada aprovada. En aquest cas donem compte de 2 períodes,
del primer trimestre i del segon trimestre. Les dades del primer trimestre són, l’Ajuntament
estava pagant en el primer trimestre 23,34 dies, per tant, per sota fins i tot, del període
d’aprovació de 30 dies. Hi ha d’altres indicadors importants, però, en principi, un indicador
nou que ens demana el ministeri és l’import de factures que s’han pagat en aquest
període i que, en aquest cas, és d’1.589.000 € en números rodons i aquelles factures que
encara estan pendents de pagar, però que estan en període de pagament correcte seria
de 589.000 €. Aquestes són les dades del primer trimestre. Si li sembla bé, comento la del
segon trimestre també.
C-2 Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el
compliment dels indicadors de morositat del període 2015-2T.
Sr. Álvarez..-El segon trimestre del mateix informe de morositat, el període mig de
pagament va pujar a 35,99 dies, per tant, dins dels marges que marca la llei. En aquest
període l’Ajuntament va pagar un total de 2.163.259,97 € i aquelles factures que estaven
pendents de pagar, però que estaven dins del termini eren de 465.517 €, per tant,
continuem complint amb la llei i tot amb l’estructura limitada que tenim amb el Serveis
Econòmics, doncs complim amb els terminis de pagament que són aquests 30, més 30
dies.
C-3 Dació de compte del decret de modificació, a l’empara de l’article 105.2 de la Llei
30/1992, corresponent a la liquidació del Pressupost General de l’any 2014.
Sr. Alcalde.- Perfecte el punt B-3 és la dació de compte del decret de modificació, a
l’empara de l’article 105.2 de la Llei 30/1992, corresponent a la liquidació del Pressupost
General de l’any 2014. Torna a tenir la paraula el Sr. Álvarez
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Abans hem portat a aprovació i s’ha aprovat el compte
general de l’any 2014, que és aquesta presentació que hem vist. Ara fa uns mesos, vam
portar, al plenari, la dació en compte de la liquidació de l’any 2014. En principi, hi ha
informació que es comparteix amb el compte general i amb la liquidació. El resultat
pressupostari és una d’aquestes informacions que forma part tant del compte general
com de lògicament la liquidació del pressupost del 2014. En aquell moment, en el moment
de donar copte al ple de la liquidació del 2014 es va donar una informació incorrecta i
avui el que fem és esmenar aquella informació que vam traslladar, de manera incorrecta l
plenari. Hem vist, des dels propis Serveis Econòmics que hi havia una sèrie de dades
incorrectes. No només una, sinó diferents, en algunes de les diapositives que es van
mostrar en el aquell moment i, per tant, el que és correcta és explicar-ho aquí com ja ho
vam avançar a la comissió informativa. Val a dir que aquesta informació que ara
explicaré modificava el resultat pressupostari ajustat de l’any 2014, però no modificava ni
el resultat pressupostari de l’any 2014, que continuava sent el mateix ni el tema de l’acta
d’arqueig que és el mateix import ni el tema del romanent de tresoreria que era el mateix
import. Explicar que aquest error que ara diré, els números exactament que es van
transcriure malament són o aquesta feina, aquest error es va produir al traslladar la
informació comptable que dóna el programa de comptabilitat de l’Ajuntament als
documents excell que serveixen per fer les presentacions que portem a les sessions
plenàries. També val a dir que tot i que la informació que es va traslladar al plenari no va
ser correcta en alguns punts que ara comentaré, la informació que s’ha enviat al Ministeri i
la informació que s’ha enviat a la Generalitat sí que va ser correcta perquè extreure dels
documents que va donar el programa de comptabilitat.
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Tenim tres documents, diguem-ho així amb errors, l’execució dels ingressos, ara diré la
presentació errònia que vam presentar amb anterioritat i la documentació rectificada, el
mateix per l’execució de les depeses i el mateix pel resultat pressupostari. Aquí tenim la
informació que es va donar de l’execució dels ingressos de l’any 2014, aquesta és la
diapositiva errònia marcat en groc el número incorrecte, a quí li interessi li podem enviar
aquesta informació, això va ser un “copiar y pegar” d’aquesta columna d’aquí a aquesta
altra d’aquí. Es veu clarament que és el mateix import, aquesta era la informació
incorrecta i aquesta és la diapositiva correcta de 569.000 € baixa a 473.00 € en el capítol
VII de transferències de capital, per tant, queda clar l’import anterior i l’import nou.
Aquesta és la diapositiva incorrecta de l’execució de les despeses amb dos imports que
variaran aquest i aquest altre d’aquí i aquesta és la diapositiva correcta. En aquest cas els
pagaments que es van produir del capítol IV en transferències corrents va ser superior al
que es va traslladar en aquella presentació inicial. I en el resultat pressupostari, aquesta és
la diapositiva, aquest es veu bé, gran, aquesta és la diapositiva que es va mostrar en
aquell moment, teníem un resultat pressupostari de l’exercici que no canvia respecte la
realitat però teníem un resultat ajustat que en realitat sí que varia i serà inferior, la realitat
és que és inferior perquè aquesta casella d’aquí, si em funciona el ratolí, aquestes
desviacions de finançament positives de l’exercici que resten al resultat no es van
traslladar a l’excel i, per tant, no es van traslladar a la presentació que es va fer, aquesta
és la diapositiva correcta i el resultat correcte, que és l’import que hem explicat amb el
punt d’aprovació del compte general, tenim, ja ho vam dir a la comissió informativa,
tenim localitzats els motius pels quals s’han produït aquests errors, són errors a l’hora
d’introduir la informació manualment, vaig dir a la comissió informativa, i torno a dir ara,
que jo crec que és la primera vegada que ens passa, però també és cert però si ha passat
en alguna altra ocasió no ho hem detectat i no vàrem fer el que estem fent ara, o sigui, els
serveis econòmics han detectat l’error i és just, i així s’ha de fer, traslladar al plenari l’error
que es va produir en aquell moment, això és transparència i aquí hem de dir la realitat,
hem d’assumir la nostra responsabilitat, i la responsabilitat és d’aquest regidor que en
aquell moment va explicar uns números que li van traslladar des dels serveis econòmics
però que eren uns diferents als que presento ara, així de clar, ho vaig dir igualment a la
comissió informativa, detectat l’error es porta a l’òrgan al que es va donar compte en
aquell moment i s’explica el que va passar, hem vist, tal com he dit abans, els motius pels
quals aquestes columnes o aquestes xifres estaven incorrectes i ho podem explicar sense
cap problema a qui així ho demani. Demanar disculpes perquè l’error es va produir i és
important, però, tot i que es va produir, insistir en que la informació que s’ha enviat al
Ministeri i a la Generalitat és correcta i que el resultat pressupostari que seria, potser, la
dada més preocupant continua sent excel·lent, tal com he dit abans, un resultat
d’1.900.000 € no es produïa en aquest Ajuntament des de feia molt anys, de fet crec que
no s’ha produït mai. Aquesta és l’explicació Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde.- Algú vol intervenir? Doncs dit això, passarem a dació de les resolucions
d’alcaldia en matèria de personal.
C-4 Dació de compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Comentar-los que hi ha sis places de plans ocupacionals que es van dotar en
l’anterior legislatura, perdó mandat, no legislem, manem, disculpi’m l’error, i bé els noms,
encara que siguin públics, prefereixo no dir-los pel de sempre, la llei de protecció de
dades, gent que tenim fa mesos treballant en els nostres carrers, en l’Ajuntament i diversos
llocs i que estem molt contents de la seva feina i després també que hi ha hagut quatre
incorporacions, perquè són sis places però dues ja eren de dos agents que ocupen plaça i
quatre interins que de ben segur vostès hauran vist pel poble perquè són policies locals del
municipi i ja fa un temps que estan amb nosaltres i dels qui esperem el servei que sempre
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s’ha donat al municipi, el millor que poden i que sempre és molt alt i de molta qualitat i
que estem plenament contents, us trasllado aquestes dues notícies en matèria de
personal.
C.5 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Després passaríem al punt número 5 de resolucions d’alcaldia, no sé si tenen
alguna pregunta, sí Sr. Ros.
Sr. Ros.- Sí, sóc conscient que no la té aquí però sí que li demanaria que en el proper ple
ens expliqui la 2015/892 que correspon al pagament d’unes costes judicials d’un recurs
contenciós administratiu que ve de l’any 2004 i que en aquest cas va ser la defensa
jurídica d’un alcalde anterior i m’agradaria que públicament s’expliqués com
l’Ajuntament com a institució, com consistori de tot quan es produeix un problema d’un
anterior alcalde d’un altre grup l’Ajuntament fa la defensa i assumeix les despeses que
corresponguin.
Sr. Alcalde.- Gràcies, bé com vostè ha dit, no la tinc aquí, la buscarem i li contestaré com
vostè té més informació de la que tinc jo, veient el número de codi la demanaré i li podré
donar les xifres pertinents però entenc que, com ja es va dir en el moment, qualsevol
persona que està aquí exercint el seu càrrec se l’ha de defensar per part de l’Ajuntament i
l’Ajuntament té l’obligació legal i abans d’aquesta la moral defensar algú que exercint el
seu càrrec, ja li dic, li informaré i li transmetré. Gràcies.
C-6 Informacions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Com a informacions d’alcaldia dir-los que vam passar la festa major de la
Torreta, un balanç positiu seria dir-ho tot, però no és cert perquè vàrem patir en l’últim
moment un accident quan s’estava produint un espectacle de festa major on una noia va
prendre mal al trencar-se una de les tarimes a l’impactar després d’un salt. Som
coneixedors que aquesta noia va estar hospitalitzada durant tota la nit, ha tingut una
contracció molt forta a l’espatlla i les cervicals. Ens hem informat, sabem que l’evolució és
bona, des d’aquí ens felicitem i evidentment, ens vam posar, com no podia ser d’una altra
manera a disposició de la família. Anirem seguint l’evolució d’ella i esperem que tot vagi
bé. Per a la resta, la valoració de la festa major entenem que és molt positiva, molta gent
gaudint dels actes. Remarcar també que, ara ja no ens veurem, però tenim la festa major
de Santa Agnès del 20 al 23 d’agost a on tots esteu convidats a assistir-hi i fer-nos tots
nosaltres perquè és una que és molt concreta.
Després comentar-los que, en principi, demà tenim intenció de signar un nou contracte
amb la parròquia per poder allargar, de moment, el tema del lloguer del pavelló vell a on
s’ha explicat la necessitat... els explico s’ha parlat amb la parròquia per fer l’ampliació
d’aquest contracte i començar a treballar per, si és possible, arribar a un conveni que ens
pugui agradar o que puguem acceptar la major part dels partits polítics perquè així se li
va transmetre al nostre interlocutor que és pare Rodolf de que intentaríem tenir converses
amb tots els partits polítics que hi vulguin assistir, qui vulgui assistir que vingui i qui no que no
vingui, quan sigui aquest moment convidarem a tothom i tothom haurà de decidir si vol
venir o no i després intentarem arribar a un acord que tothom o, com a mínim, els
representants dels partits que avui hi som puguem arribar a un acord i llavors tothom el
respecte com no podria ser d’una altra manera, per tant, aquesta és la voluntat i també
poder veure si realment hi ha la possibilitat d’arribar a aquest acord i sinó tenir un marge
de temps per començar a treballar en una altra opció, qualsevol de les opcions que
haguem de plantejar-los poder tenir aquest marge de temps per poder avaluar diferents
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possibilitats, evidentment, la parròquia ens ho ha posat fàcil, hem hagut de parlar amb ells
en diverses ocasions però ens ho ha posat fàcil perquè és una necessitat del poble i per
tant, els hi dic que això es signarà, en principi, el dia de demà però els ho volia fer avinent.
Després hi ha alguns més temes que el Sr. Fortí ens explicarà.
Sr. Fortí.- Gràcies Sr. Alcalde. Breument, sobre els agents de la policia i les dues places
definitives i les quatre d’interins, tan sols donar-los la benvinguda i esperar i desitjar que
facin un bon servei al municipi. Dins de la policia local hi ha hagut un intercanvi, per dir-ho
i és que un dels nostres agents ha tornat a la seva plaça a les Franqueses del Vallès, li
agraïm, evidentment, el seu treball i la seva labor que ha format part de la nostra policia
local i a la vegada, hem tingut la sort que un dels agents que ara fa uns anys va marxar a
una altra població a exercir la mateixa tasca ara ha demanat la seva plaça, la seva
reincorporació la que s’ha atès i la que s’ha valorat i s’ha informat favorablement, això a
nivell de personal policial. Dos temes més afegits, sobre el tema de caiguda d’una part de
la teulada de la Masia del Molí que va succeir dos o tres dies abans de finalitzar l’anterior
mandat, dir que ja estem en la fase de desenrunament de tota la part interior i
d’assegurar perquè no es malmeti encara més la masia, a posteriori i després d’aquest
desenrunament i quan es pugui assegurar que no hi hagi cap problema amb ningú,
evidentment, s’haurà de fer un projecte com cal per fer de nou la teulada i deixar-la en
les condicions mínimes necessàries.
I la tercera i per últim, és la contractació de la gesta del camp de futbol la Roca, ahir
vàrem estar parlant amb l’entitat que és la que aporta més temps i dedicació a aquesta
instal.lació que és la penya Blanc-blava i se li va informar que ja hi ha la contractació
definida, que hi ha una empresa que ha guanyat el concurs, que el dilluns, un cop
signada l’acta de replanteig, ja inicien les obres per fer el canvi de la gespa, que durant
dimarts i dimecres ja es veurà l’aixecament de la mateixa gespa que el període
d’execució és d’entre tres setmanes i un mes, la finalització seria pel 31 d’agost sempre i
quan la climatologia ens ho permeti i que un cop aixecada la gespa, intentarem resoldre
dues casuística que es donen al camp que són la manca de plenitud en alguna zona
perquè hi ha tolls d’aigua quan plou i l’altra el tema dels aspersors i el reg, ara hi ha quatre
aspersors dels dotze que en aquests moments no tenen el funcionament adequat. Eren
aquests temes, gràcies Sr. Alcalde.
C-7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Després de les informacions d’alcaldia passaríem al torn de precs i preguntes
per part dels grups municipals.
Sr. Martín.- Aprovechando que hoy vamos bien de tiempo, un par de preguntas. La
primera es algo que ya pregunté en el mes de abril, es si hemos hecho algo, o no, y sino
qué pensamos a hacer, con el tema de la alcantarilla de la Pineda, después el tema que
surgió a raíz de la apertura del Carrer Anselm Clavé con la Anella Viària con el tema del
aparcamiento de Verge de Montserrat que también había problemas con los vecinos, si
hemos hecho algo o si pensamos hacerlo y un tercero que es también como
consecuencia de la anella viaria y es que, después de tres meses de funcionamiento de la
anella viaria, hemos visto un gran descenso de tráfico en la carretera de Barcelona hacia
Roca pero hemos visto un incremento de tráfico en lo que es Verge de Montserrat,
Espronceda, Verge del Carme, y así para salir de la Roca, si el equip de gobierno se ha
planteado poner algún tipo de medida correctora después de ver cómo funciona tres
meses después . Gracias.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna pregunta més.
Sr. Hidalgo.- Sí, jo també vull una intervenció. Suposo que hi ha regidors i regidores que ja
ho saben, hi ha un grup de gent que està denunciant amb fotografies a les xarxes socials
tota la problemàtica de l’anella viària, brutícia, etc. llavors des de iniciativa volem instar a
l’equip de govern perquè posi una eina que sigui àgil perquè els ciutadans i ciutadans de
la Roca puguin pujar aquestes fotos i això serveixi com una manera d’actuar, que l’equip
de govern tingui constància per poder actuar perquè ara es pengen a llocs diferents i no
sabem si arriben, potser no és el canal però també entenem que la pàgina web de la
Roca és molt complexa, per arribar no està adaptada als mòbils has d’anar a les gestions,
has de fer una instància i això tira molt enrere no es pot fer anar correctament des d’un
mòbil que és fer una foto i pujar-la, el que demanem, jo entenc d’aquestes coses
d’informàtica i no necessita un gran cost desenvolupar aquest tipus d’eina, i fins i tot si ho
necessiten suport puc donar un cop de mà, que s’implementi algun tipus de mesura per
tenir una relació dels ciutadans, ciutadanes més directe amb l’equip de govern per
aquestes coses. Gràcies.
Sr. Alcalde.- El Sr. Jordí Fortí respondrà les primeres preguntes del Sr. Dani Martín.
Sr. Fortí.- Gràcies Sr. Alcalde. “Alcantarilla” de la Pineda, estem treballant amb dues o tres
alternatives possibles, estem treballant per part dels tècnics de l’Ajuntament com per part
dels veïns que estan informats degudament, ara a primers de setembre, sinó m’equivoco
s’ha quedat una altra vegada amb les persones afectades i es tornarà a parlar amb ells.
Igualment, totes aquelles neteges de tota aquella brutícia i aquelles aigües brutes que
surten a la part física del carrer que va caient a baix, intentem resoldre-ho el més aviat
possible amb neteges suficients. De tota manera, estem intentant, ja dic, per part dels
serveis tècnics ens han de presentar durant aquesta setmana, el que queda de demà,
una proposta fiable del que es pot realitzar a la Pineda per donar una solució definitiva
d’una vegada per totes. Anselm Clavé, Verge del Montserrat, aparcaments en bateria
no? Sinó m’equivoco, ja està acceptada una reserva de crèdit per intentar resoldre
aquest tema de la següent manera: després d’un informe per part de les persones
responsables de mobilitat de l’Ajuntament es va intentar dues alternatives, una és posar
unes balises a la part de darrera del vehicle perquè no arribessin a condicionar la manca
de pas de la vorera i mantenir en bateria el vehicle, què passava que llavors no donava
l’amplada del vial per accedir i sortir en condicions dels diferents habitatges que hi ha
allà, desestimada aquesta la que s’ha estimat i es tirarà endavant, tornarem a tenir el
cordó fins al final excepte el gual que tenim davant la dansa però tornarem a tenir el
cordó i, tal com es puja al carrer Espronceda delimitarem també en prohibició el gir a
l’esquerra que, actualment queda en un sol sentit aquell carril que també és molt
preocupant i pujarem fins a dalt de tot Espronceda per anar en direcció Mataró. Per la
resta, tal com vostè diu, i això ja enllaço amb la resta de Verge del Carme i Verge de
Montserrat també s’està treballant per resoldre tota aquesta casuística, com queda
Nebot Xic en aquest cas, com queda la reducció de velocitat perquè sí que realment és
un bypass que cada vegada és més utilitzat i hem de resoldre, els tècnics i jo estem
treballant això ja està en una segona via de solució però les primeres ja estan resoltes, ben
aviat les hem de veure ja definides. Sobre la problemàtica de l’eina del tema informàtic jo
només vull afegir un petit incís sobre aquest tema, i és que si tinguéssim que respondre
totes aquelles incidències via facebook o segons quines pàgines acabaríem ara mateix
desarticulats, dins tota aquesta gran informació que es genera ara...jo estaria encantat
que aquest senyor amb la seva gran professionalitat en aquesta matèria ens donés un
cop de mà per intentar resoldre i millorar la sistemàtica actual de la instància o del venir
aquí personalment o de trucar a la policia i dir-li que l’enllumenat no funciona. Sí, sí, sí,
s’ha de treballar i per part de qui pertoca hi posarà el que sigui necessari. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Aquest tema li contestarà en Xavier del Villar com a comunicació i
participació ciutadana.
Sr. del Villar.- Agraeixo la proposta del Sr. Hidalgo, evidentment, com s’ha comentat
Facebook no és una eina adient aquest tipus de queixes de tota manera és una eina que
pràcticament tots la utilitzem però no és la més adequada, sí que és evident que hi ha
eines que, a vegades, hi ha gent se li fan farragoses com pot ser fer una instància encara
que sigui per internet, però nosaltres sí que volem posar-nos a disposició de la ciutadania i
volem fer-nos més propers i, en aquest sentit, sí hem estat valorant opcions per fer una
miqueta això, una queixa més instantània d’alguna cosa que estigui succeint en aquell
moment en algun carrer o en algun punt del municipi i que arribi de forma més directa i
ràpida que no pas una instància, estem treballant en aquest sentit, estem mirant quina és
la millor manera de fer-ho i, evidentment m’afegeixo a les paraules del regidor Fortí, si hi
ha idees i propostes nosaltres som tot orelles per buscar la millor per tal que la ciutadania
s’apropi a l’Ajuntament. Som conscients que l’Ajuntament té eines cap a la ciutadana
però moltes vegades la ciutadania té molt poques eines cap a l’Ajuntament per tant hem
de fer que aquest diàleg sigui molt més fluid, en aquest aspecte. ja estem a sobre.
Sr. Alcalde.- Gràcies. No sé si algú vol afegir alguna cosa, doncs llavors clouríem el debat
quan són les 21:45 h., desitgem bones vacances a tothom, així el secretari i l’interventor ja
poden anar marxar i obriríem el torn de precs i preguntes per part del públic assistent.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 hores
i 45 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

La secretari

Albert Gil i Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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