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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CORPORACIÓ DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2017 NÚM. 05/2017

PLE

DE

LA

ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa 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
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, a les 20.03 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 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 extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, amb l’absència excusada del
regidor Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC i de la regidora Sra. Marta
Pujol i Armengol del grup municipal de CIU a conèixer els punts de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
Sr. Alcalde.- Bon tarda, donem inici del Ple quan són les 8 i 2 minuts de la tarda.
Començarem fent el minut de silenci que fem cada Ple per a tot tipus de violència.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària 25 de
maig de 2017.
Sr. Alcalde.- Abans de començar...
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Sr. Ros.- Senyor alcalde, excusar l’assistència de la senyora Marta Pujol, que està de
baixa mèdica.
Sr. Alcalde.- Gràcies, és el que anava a dir. Abans de començar, anava a passar la
paraula. També, no sabem si el senyor Jordi Fortí, per motius personals, es podrà
afegir més tard al ple. De moment, l’excusem. No sabem si li serà possible venir més
tard o haurem d’excusar tot el plenari.
Passem al punt número 1, que és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
plenària del dia 25 de maig. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passaríem a
aprovació, si s’escau.
(Els regidors emeten el vot.)
Se sotmet l’acta de la sessió plenària de 25 de maig a aprovació, la qual s’aprova per
unanimitat dels assistents.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Aprovació de les festes locals per a l’any 2018.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
Atesa la publicació de l’Ordre de Festes Laborals per a l’any 2018, a partir de la
qual la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any
2018.
D’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei 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 de la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies,
a proposta dels municipis respectius.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha presentat
un escrit, NRE 5978/2017, de 5 de juliol de 2017, en què ens demanen que els
comuniquem les propostes de dies festius per a l’any 2018, abans del 31 de juliol
de 2017.
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Vist doncs que resulta convenient que l’Ajuntament faci arribar al Departament
d’Empresa i Ocupació, les seves propostes de festes locals per a l’any 2018 abans
del proper 31 de juliol.
Vist que els dies proposats no podran recaure en diumenges ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada
al DOGC número 7381, de 31 de maig de 2017, per la que s’estableix el calendari
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2018.
D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, les festes
locals municipals s’acordaran en sessió plenària.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del
acords següents:
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2018 :

-

La Roca centre:
Dilluns, 10 de setembre
Divendres, 30 de novembre

-

La Torreta :
Dilluns, 30 d’abril
Dilluns, 16 de juliol

-

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

SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Deliberacions:

3
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
04/10/2017

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

05/10/2017

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4247355f56134ec790f12a5e49b00a9d001

Url de validació

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

Data document: 04/08/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Sr. Alcalde.- El punt B.1 és aprovació de les festes locals de l’any 2018. Aquí s’han fet
les festes locals i es proposen en els tres nuclis designar els següents dies. A la Roca el
dilluns 10 de setembre, tenint en compte que el dimarts, l’11 de setembre, és dimarts,
per tant, així pel tema dels col·legis, es faria festa el dilluns, i començaríem el col·legi
el dimecres. Divendres, seria el dia 30 de novembre, per fer-lo festiu amb la festivitat
de Sant Sadurní. A la Torreta es proposa el dilluns 30 d’abril, i el dia 16 de juliol. El 30
d’abril perquè és quan cau més proper a la festa de la Creu, encara que el dia seria el
dijous següent, el dia festiu, el que passa és que com que la missa s’ha de fer,
diguem-ne, en diumenge, es va consultar el pare Rodolf i ell va creure que entre un
dia i un altre era més oportú que el festiu el poséssim en dilluns, perquè ell faria la
missa el diumenge anterior. I a Santa Agnès el dilluns 22 de gener, i el divendres 24
d’agost. Divendres 24 d’agost per la festivitat, i el dilluns 22 de gener, per la
proximitat del dia festiu, i posar-lo a principis de setmana.
No sé si tenen alguna... Cap? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat

B-2 Modificació de la Comissió redactora del ROM.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2015, va
acordar la formació del reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès.
Des de la data d’adopció d’aquest acord fins al moment present, s’han produït
diferents canvis en l’organització del govern municipal i en alguns dels funcionaris
que formaven part d’aquesta comissió d’estudi.
Per continuar amb la tasca de la redacció de l’avantprojecte del ROM, així com
per facilitar el seu estudi i aplicació, cal introduir canvis en la seva composició,
per adequar-la a la realitat vigent actualment, i en el tractament en diferents
etapes de la redacció del ROM.
Cal tenir present que actualment l’ajuntament no compta amb un reglament
orgànic municipal, per la qual cosa no està fent ús d’aquesta potestat
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autoorganitzativa que li reconeix el règim local actualment vigent, i que no s’ha
proposat cap redactat per part de la comissió, pel que resulta necessari establir
un nou termini per acabar els treballs iniciats.
També s’ha de recordar 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.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Acordar la formació del reglament orgànic municipal de l’ajuntament
de la Roca del Vallès. Aquest reglament es podrà aprovar per parts, sempre que
cadascuna d’elles guardi la suficient coherència conceptual.
SEGON.- Modificar la composició de la comissió d’estudi per a la redacció de
l’avantprojecte del reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, creada per acord plenari en data 30 de juliol 2015, la qual restarà formada
pels següents membres:

Vocals:


............................................,
municipal ERC-AM

representant

titular

designat

pel

grup
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............................................,
municipal ERC-AM



................................................., representant titular designat pel grup
municipal de CiU
..............................., representant suplent designat pel grup municipal de CiU



representant

suplent

designat

pel

grup



......................................., representant titular designat pel Grup Municipal
PSC-PM ..........................................., representant suplent designat pel grup
municipal PSC-PM



..........................................., representant titular designat pel grup municipal
ICV-EUIA-E
.........................................., representant suplent designat pel grup
municipal ICV-EUIA-E




César Alcalá Giménez, representant titular pel grup municipal P.P



Titular: secretari de l’ajuntament de la Roca del Vallès: Antoni Peralta
Garcerá
Suplent: Sra. Cristina Fandiño Cutrina





Titular: interventor de l’ajuntament de la Roca del Vallès: Sr. Antoni
López Alonso
Suplent: Sr. Jordi Batlles

President: l’Alcalde, Sr. Albert Gil i Gutiérrez o regidor en qui delegui
Cada grup municipal haurà de comunicar per escrit el seu vocal titular i suplent en
un termini de deu dies des de l’aprovació del present acord.
Un cop que constin tots els titulars, per Resolució d’Alcaldia s’aprovarà la
composició de la comissió amb indicació de cada vocal titular i suplent.
Actuarà com a secretaria titular la Sra. Imma Lorenzo Valencia i com a secretaria
suplent la Sra. Nati Coiduras tindran veu, però no vot.
TERCER.- Establir que:
La comissió ha de redactar l’avantprojecte del reglament orgànic municipal
de l’ajuntament (ROM) de La Roca del Vallès en un termini de tres mesos,
comptadors des de l’endemà de la present sessió plenària, amb possibilitat de
prorrogar aquest termini per un altre termini màxim de tres mesos, per acord de la
mateixa comissió d’estudi.
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La comissió pot acordar que l’estudi i redacció de l’avantprojecte del ROM
es faci per etapes, sempre que la primera sigui la referent al funcionament del Ple i
resta d’òrgans col·legiats que s’entenguin adients, per facilitar-ne el tràmit.
En la primera sessió que celebri la comissió posterior a la celebració de la
present sessió plenària, s’acordarà l’adopció de les normes de funcionament intern
que s’entenguin necessàries, així com la periodicitat d’aquest nou cicle de 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 continuarà amb la possibilitat de 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 continuarà reunint en les dependències que
estiguin disponibles a la Casa de la Vila
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 nous membres de la comissió, així com als
caps de departament de l’ajuntament.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.2 és l’aprovació de la modificació de la composició d’estudi de
la redacció del ROM. En aquest punt, ja fa un temps es va engegar la possibilitat
d’aquesta comissió, fa bastant temps es va enviar un document per rebre aportacions.
No se n’han rebut, el que passa és que hi ha hagut diferents modificacions en aquest
temps, com era el tema del secretari titular, per tant, havíem de canviar alguns
membres que apareixien, alguns perquè havien causat baixa de l’ajuntament per
jubilació, algun altre perquè ara causa baixa de l’ajuntament en haver guanyat una
plaça en un altre ajuntament, com és el cas de la senyora Almudena Naranjo, que ha
guanyat una plaça en un altre ajuntament, i a principis de setembre començarà a
treballar en el nou ajuntament.
Llavors, aquestes propostes que es fan són les del senyor Antoni Peralta com a
secretari titular; la senyora Cristina Fandiño com a suplent. El titular com a
interventor, el senyor Antoni López; el suplent, el senyor Jordi Batlles. I qui actuarà
com a secretària titular seria la senyora Imma Lorenzo, i com a suplent, la senyora
Nati Coiduras, mai ho sé dir bé. D’acord?
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Aquesta comissió té com a objecte la creació d’un ROM. Com bé els deia, fa molt de
temps es va passar una proposta de ROM d’uns 100 i escaig fulls, es va valorar que
era, potser, volíem intentar abastar massa, i que després no ens seria possible dur-lo a
terme amb facilitat. Per tant, es va fer una proposta diferent, i aquesta proposta és la
que en la propera comissió, quan la convoquem, és la que es portarà a estudi i, si
s’escau, treballar-la, modificar-la o el que convingui.
No sé si tenen algun... Cap? Molt bé, doncs, passem a aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 12 vots favorables, manifestats pels regidors del grup municipal d’ERC
(4), del PSC (5), pels regidors del grup municipal d’ICV (2) i pel regidor del grup
municipal del PP, i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de
CiU.
B-3 Aprovació del procediment per a la contractació temporal i el
nomenament interí de personal de l’ajuntament de la Roca del Vallès per
motius de necessitats urgents i inajornables, i declaració de la policia local i
de la secretaria- serveis jurídics com serveis essencials.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
La Policia Local i l’àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, estan patint en els darrers
mesos un seguit de baixes de personal necessari per al bon funcionament de les
tasques que tenen encarregades. Concretament, en el cas de la Policia Local
actualment consten sis baixes (cinc d’agents i una de sergent) i en el cas de
Secretaria i Serveis Jurídics, consten dues baixes ( un tècnic d’administració
general i un tècnic de disciplina urbanística) Aquestes baixes comprometen
seriosament la prestació dels respectius serveis en les condicions òptimes que
serien desitjables.
Aquesta circumstància motiva la necessitat de procedir a la contractació temporal
necessària per poder cobrir totes aquestes baixes.
Per una altra banda, la LGPE2017 preveu una possibilitat que reposició de baixes,
a partir de les produïdes durant l’exercici 2016, el resultat del qual no permet
cobrir les necessitats plantejades per tots dos serveis.
Davant d’aquest situació, la Secretaria municipal ha emès un informe sobre
l’aplicabilitat de l’article 19.2 en relació a l’essencialitat d’alguns serveis i les
possibilitats que pot atorgar a l’ajuntament per a procedir a la contractació
temporal o el nomenament interí de funcionaris per part de l’ajuntament.
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Aquest informe es transcriu a continuació:

“INFORME DE LA SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL
VALLÈS SOBRE L’APLICABILITAT DE L’ARTICLE 19.2 DE LA LLEI 3/2017
DE 27 DE JUNY, EN RELACIÓ A L’ESSENCIALITAT D’ALGUNS SERVEIS
PÚBLICS.
Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord
amb sol·licitud verbal efectuada per l’alcalde de la corporació, emet el present
informe en relació a l’aplicació de l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny,
per tal d’interpretar les possibilitats de contractació de personal temporal segons
la vigent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i concretar les necessitats de
contractació temporal a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. Aquest informe
s’emet d’acord amb els següents,
Antecedents

1.
La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2017, estableix el següent al seu article 19, oferta d’ocupació pública o un altre
instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, el següent:
“Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del
sector público y consorcios participados mayoritariamente por las
Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se
regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta,
décima sexta y décima séptima respectivamente, de esta Ley y de los
Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y
requisitos establecidos en los apartados siguientes.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, la incorporación de
personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de
los procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las
plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional fijadas en la
disposición adicional décima cuarta.

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del
Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los
siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta
un máximo del 100 por ciento:
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A) Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la
determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes.
B) Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las
plazas de personal estatutario de los servicios de salud del Sistema
Nacional de Salud.
C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía
Autónoma de aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos
propios de dicha Policía en su territorio, y, en el ámbito de la
Administración Local, personal de la Policía Local, en relación con la
cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.
D) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y
militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007,
de 19 de noviembre, de Carrera Militar.
E)
Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del
control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F)
Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la
gestión de los recursos públicos.
G)
Plazas de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
H)
Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas
correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
I)
Administración del Estado en relación con las plazas de personal
investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de
investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos
de Investigación de la Administración del Estado, para la contratación de
personal investigador doctor, con certificado I3, en la modalidad de
Investigador distinguido, como personal laboral fijo en dichos Organismos,
previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público de estas plazas no
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afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de
reposición, se autoriza a los organismos de investigación de otras
Administraciones Públicas para la contratación de personal investigador
doctor que haya superado una evaluación equivalente al certificado I3, en
la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo en
dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público
de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

J)
Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores
Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad
regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las
Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que
dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de
que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de
los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente
Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a
los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada
Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del
total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la
que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.
Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como
consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán
incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.

K)
Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los
mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
L)
Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal
realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea,
operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas
las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad marítima,

que
las
con
que
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realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación
marina, así como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y
las operaciones ferroviarias.
M)

Administración Penitenciaria.

N)
Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario
de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que
realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las
instalaciones radiactivas y nucleares.
Ñ) Acción Exterior del Estado.

O)
Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los
servicios sociales.
P)
Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas
activas en materia de empleo.
Q)

Plazas de seguridad y emergencias.

R)
Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del
servicio de transporte público.
S)

Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

3.
En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior,
la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.
4.
Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa
máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de
empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar
servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y
el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el
referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo
público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de
trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por
jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin
reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la
extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no
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suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo
a la Administración en la que se cesa. Igualmente,se tendrán en cuenta las altas y
bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión
mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al
personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

5.
Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades
Autónomas deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, en el mes de enero de cada año,
además de cualquier otra información que les sea requerida, una certificación del
número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de la tasa de reposición,
incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como consecuencia
de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas Administraciones
Públicas en el año inmediato anterior.
6.
Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G), O) y
P) y Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e
investigador comprendido en la letra J) del apartado Uno.2 anterior, así como el
personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y de
inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de
Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en
materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a
la formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del
Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de la tasa resultante del apartado
Uno.2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo
temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas
presupuestariamente,
hayan
estado
ocupadas
de
forma
temporal
e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2016.
Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización,
deberán aprobarse y publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los
ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los Departamentos
ministeriales competentes.

La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del
período por debajo del 8 por ciento.
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La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará
el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de
los ámbitos territoriales de la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pudiendo articularse
medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes
Administraciones en el desarrollo de los mismos.
De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso,
incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en estos
processos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se
encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.

Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Comunidades
Autónomas deberán certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública,
a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el número
de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los
ámbitos afectados.

Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones
públicas, podrán disponer en los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa
adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas plazas que,
en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas
presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005,
hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal.
A estas convocatorias les será de aplicación lo previsto en el apartado
tercero de la citada disposición transitoria.

Dos. No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así
como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios
interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables.

Tres. La Oferta de Empleo Público que corresponda a la Administración
General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos
estatales se aprobará por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u
Organismos competentes y a propuesta del Ministerio de Hacienda y
Función Pública. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será
previo informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública y a propuesta
del Ministro de Defensa. En todos los casos será necesaria la previa
valoración e informe sobre su repercusión en los costes de personal.
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Corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública la competencia
para convocar los procesos selectivos de acceso a los Cuerpos y Escalas de
funcionarios adscritos a dicha Secretaría de Estado, así como los
correspondientes al personal laboral del Convenio Único de la
Administración General del Estado.
No se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal
laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa
y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública a
través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función
Pública. Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de
los recursos humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías
de Estado podrán autorizar a los organismos autónomos y agencias
estatales y entes públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo
con destino en Departamentos u Organismos Públicos del sector público
estatal. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la
Secretaría de Estado de Función Pública, determinará el procedimiento por
el cual se garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de
contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en
este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a
seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que
se viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público
de procedencia.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento
de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las
condiciones establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la
previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con
empresas de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones
del apartado dos de este artículo y requerirá la previa autorización del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a
la legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La autorización de convocatorias y contratos por el Ministerio de Hacienda
y Función Pública a que se refiere este apartado, se otorgará a través de
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.

Cinco. La validez de la tasa autorizada en el apartado uno, números 2 y 3
de este artículo, estará condicionada a que las plazas resultantes se
incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo
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establecido en el apartado 2 del artículo 70 del EBEP, deberá ser aprobada
por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma
o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.
La validez de dicha autorización estará igualmente condicionada a que la
convocatoria de las plazas se efectúe mediante publicación de la misma en
el Diario oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en su caso, del
Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de
la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las
citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 del EBEP.
Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de
los sectores definidos en el artículo 19.uno.2 podrá acumularse en otro u
otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos
Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los
mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Siete. Los apartados uno, dos, cinco y seis de este artículo tienen carácter
básico y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la
Constitución.”
2.
De tot això, resulta que l'article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny,
de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, estableix que no es pot
procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de
personal estatutari temporal i de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i
per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
3.
Aquest article continua amb les prohibicions establertes de contractació
temporal, i de nomenament de funcionaris interins, en les anteriors Lleis de
Pressupostos de l’Estat a partir de l’any 2011. Concretament, l’antecessora de
l’actual Llei, la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2016, establia al seu article 20.Dos que durant l'any 2016 no es
procediria a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per
cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringirien als sectors, funcions i
categories professionals que fossin considerades prioritàries o que afectessin al
funcionament dels serveis públics essencials. Com es pot apreciar, uns dels canvis
produïts en la normativa pressupostària actual és l’absència d’aquesta restricció de
la contractació temporal als esmentats sectors, funcions i categories professionals
prioritàries o de serveis públics essencials.
4.
Es planteja per part de l’ajuntament de La Roca del Vallès la necessitat de
procedir a determinades contractacions temporals per cobrir les baixes produïdes
durant el present any en determinats serveis. Concretament, en l’Àrea de
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Secretaria- Serveis Jurídics (tècnic d’administració general i tècnic de disciplina
urbanística) i en l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat (agents de policia local)
Aquesta necessitat ve motivada per la possibilitat que la manca d’aquesta
contractació temporal pugui afectar a la tramitació de determinats expedients en el
sentit que la manca d’efectius està comportar una sobrecàrrega de feina en els
funcionaris actualment presten servei dins d’aquestes àrees.
5.
El present informe té per objecte analitzar l’abast de la prohibició
continguda a l’article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, i en quines condicions
és possible una contractació temporal o un nomenament de funcionari interí.
Tanmateix, també posa de manifest les necessitats de l’Àrea de Secretaria-Serveis
Jurídics pel que fa a la incorporació de personal.
6.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La normativa aplicable ve determinada per:
Articles 103.3 i 149.1.18 de la Constitució Espanyola;
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local modificada
per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local (LRBRL, d’ara endavant).
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP);
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat pera l’any
2017 (LPGE17)
SEGON.- L’article 19.Dos de la Llei 3/2017 estableix la prohibició general de
procedir a la contractació de persona temporal i de nomenar funcionaris interins.
Aquest apartat dos de l’article 19, juntament amb els apartats u, cinc i sis del
mateix article, són bàsics i es dicten a l’empara dels articles 194.1.13 i 156.1 de
la Constitució Espanyola, segons estableix l’article 19.Set. Per tant, es tracta d’un
article aplicable a totes les Administracions Públiques.
Aquesta prohibició general no significa que no es pugui procedir a la contractació
de nou personal ni al nomenament de nou personal funcionari durant l’exercici
2017, encara que per poder realitzar aquestes contractacions o nomenaments
s’haurà de complir amb els requisits i condicions establerts en la mateixa Llei.
El mateix article 19 de la Llei 3/2017, en el seu apartat “u”, permet la
incorporació de personal de nou ingrés a l’Administració Pública, respectant en tot
cas les disponibilitats pressupostàries, d’acord amb el percentatge de la taxa de
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reposició que es contempla en els seus punts 2 i 3, els quals han estat transcrits
en la part d’antecedents del present informe.
En aquest sentit, el punt 2 recull un seguit de sectors que són considerats com a
prioritaris, entre els quals es troben les places de la Policia Local (lletra c) del
punt 2) i les d’assessorament jurídic i gestió dels recursos públics (lletra f) del
punt 2) per als quals s’autoritza un 100% de la taxa de reposició.
Una de les novetats de la Llei 3/2017 és que per a la reposició del 100% de
places a la policia local ja no es precisa, com ocorria a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat 2016, l’acreditació davant del Ministeri d’Hisenda de la no
superació dels límits en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament i el
compliment del principi d’estabilitat pressupostària amb caràcter previ a
l’aprovació de la convocatòria de places.
Per als sectors que no són considerats prioritaris es contempla una taxa de
reposició de fins el 50%
Pel que fa al càlcul de la taxa de reposició permesa, s’ha d’aplicar el percentatge
previst sobre la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixes que durant
l’exercici pressupostari anterior han deixat de prestar servei en cadascú dels
sectors, àmbits, cossos o categories, i el nombre d’empleats fixes que s’hi hagin
incorporat en el mateix exercici per qualsevol causa, excepte els procedents
d’ofertes d’ocupació pública, o reingressat des de situacions que no comportin la
reserva de llocs de treball.
Conclou l’apartat quart de l’article 19 de la Llei 3/2017 que “A estos efectos, se
computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción
del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no
suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con
cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las
altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones
Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado
indefinido no fijo mediante sentencia judicial.”
Per poder accedir a aquesta possibilitat de reposició de baixes, per tan, s’ha de
tenir en compte que:
a)
El còmput de la taxa de reposició d’efectius es fa sobre empleats fixes, tan
funcionaris de carrera com personal laboral fix.
b)
Els empleats fixes a tenir present per al càlcul de la taxa de reposició han
de prestar serveis en cadascú dels sectors, àmbits, cossos o categories previstos a
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l’apartat 2 de l’article 19.Un LGPE 17, encara que l’aparat sis del mateix article
admet que la taxa de reposició d’efectius corresponent a un o varis dels sectors
definits a l’article 19.Un.2 es pot acumular en d’altre o d’altres sectors contemplats
en aquest precepte, la cobertura dels quals es consideri prioritària o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials.
c)

Les baixes s’han d’haver produït durant l’exercici 2016

d)
L’apartat cinquè de l’article 19 LGPE 17 condiciona la validesa de la taxa
de reposició autoritzada al fet que les places resultants siguin incloses en una oferta
pública d’ocupació, segons l’establert a l’article 70.2 TREBEP, amb la preceptiva
publicació als diaris oficials corresponents (en el nostre cas, Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona)
e)
La convocatòria de les places afectades per l’aplicació de la taxa de
reposició s’ha de fer en el termini de tres anys des de la publicació de l’oferta
d’ocupació pública.
Per una altra banda, l’article 19.Un.6 LPGE17 preveu, per a determinats sectors
prioritaris esmentats al punt segon de l’apartat primer d’aquest article, la
possibilitat que s’apliqui, a més de la taxa de reposició anteriorment esmentada,
una altra taxa addicional del 90% de les places que, dotades pressupostàriament,
hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda els tres anys anteriors,
almenys, a 31 de desembre 2016. Dins d’aquests sectors es troba la Policia Local,
serveis socials, inspecció i sanció de serveis i d’activitats, entre d’altres.
També es preveu una altra taxa addicional d’ocupació per a aquelles places que,
des d’una data anterior a l’1 de gener 2005, i sempre que estiguin dotades
pressupostàriament, hagin estat ocupades ininterrompudament de forma
temporal.
En tots aquests casos, les convocatòries de les places han d’obeir als principis de
lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i de la resolució
d’aquests processos no es pot derivar ni increment de despesa i d’efectius.
Fora d’aquests supòsits, no es pot incorporar nou personal, llevat de les
excepcions contemplades per a la incorporació de personal temporal.
En aquest sentit, es planteja el dubte de com s’ha d’articular la possibilitat de
contractar personal per cobrir necessitats urgents i inajornables i que no tingui
cabuda en les taxes de reposició previstes a la Llei de Pressupostos, ja sigui
perquè la taxa de reposició resultant de l’exercici 2016 no ho permeti (podria ser
que la taxa donés un resultat de zero o insuficient per a les necessitats
plantejades) o bé perquè no concorrin els supòsits previstos per afavorir
l’estabilitat en l’ocupació en l’Administració Pública (i no es puguin aplicar les
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taxes previstes per a les places ocupades de forma ininterrompuda i temporal en
anualitats anteriors)
Cal tornar un altre cop a l’article 19.Dos de la Llei 3/2017 i la seva prohibició
general de contractació temporal, de nomenament de personal estatutari
temporal i de funcionaris interins. Aquest article preveu l’excepció per a aquesta
contractació i nomenament temporal en “casos excepcionals i per a cobrir
necessitats urgents i inajornables” Com ja s’ha dit anteriorment, uns dels canvis
produïts en la normativa pressupostària actual és l’absència de la restricció de la
contractació temporal als esmentats sectors, funcions i categories professionals
prioritàries o de serveis públics essencials, restricció que sí que es contemplava
per a l’any 2016
Per tant, si concorre l’excepcionalitat i la cobertura de necessitats urgents i
inajornables en la contractació temporal (o en el nomenament de funcionaris
interins) es podria recórrer a la contractació temporal prevista a l’article 15 del
Reial Decret Legislatiu 2/2015 (Text refós de l’Estatut dels Treballadors) o al
nomenament de funcionaris interins segons el previst a l’article 10 TREBEP, el
qual estableix el següent:
“1.Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de
necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies
de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
a)
L’existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per
funcionaris de carrera.
b)

La substitució transitòria dels titulars.

c)

L’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada
superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció
pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut.

d)
L’excés o l’acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins
d’un període de dotze mesos.
2.
La selecció de funcionaris interins s’ha de dur a terme mitjançant procediments
àgils que han de respectar en tot cas els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.
3.
El cessament dels funcionaris interins es produeix, a més de per les causes que
preveu l’article 63, quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament.
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4.
En el supòsit que preveu la lletra a de l’apartat 1 d’aquest article, les places
vacants que acompleixin funcionaris interins s’han d’incloure en l’oferta de feina
corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no és possible,
en la següent, llevat que es decideixi la seva amortització.
5.
Als funcionaris interins és aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la
seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera.
6.
El personal interí la designació del qual sigui conseqüència de l’execució de
programes de caràcter temporal o de l’excés o l’acumulació de tasques per un
termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos, pot prestar els
serveis que se li encomanin en la unitat administrativa en què es produeixi el seu
nomenament o en altres unitats administratives en què exerceixi funcions
anàlogues, sempre que, respectivament, les unitats esmentades participin en l’àmbit
d’aplicació de l’esmentat programa de caràcter temporal, amb el límit de durada que
assenyala aquest article, o estiguin afectades per l’acumulació de tasques
esmentada.”
Les possibles excepcions a la prohibició de contractació temporal han de ser
d’interpretació restrictiva, ja que l’apartat dos comença a fer referència a les
situacions en què és possible aquesta temporalitat subratllant la seva
excepcionalitat. Per tant, partint de l’excepcionalitat, es podrà procedir a la
contractació de personal temporal o al nomenament de funcionaris interins pel
supòsit indicat de COBRIR NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES
En conseqüència, els requisits que s’imposa per poder exceptuar la prohibició
genèrica d’efectuar una contractació temporal s’agrupen de la següent forma:
1.
La contractació ha de ser un cas excepcional.
2.
La contractació ha de tenir com a finalitat cobrir necessitats urgents i
inajornables.
Cal tenir present que l’aplicació de tots dos requisits és acumulativa, de forma
que n’han de concórrer tots, i no s’admet una concurrència parcial.

El primer requisit al·ludit, l’excepcionalitat, ja obliga a una justificació que
motivi l’aplicació d’allò que en principi està prohibit. És a dir, des del departament
o òrgan afectat s’ha justificar que la situació no obeeix a una normalitat, sinó a
una situació extraordinària. Aquesta justificació requereix un informe de dit
departament en què es motivi la concurrència de dites circumstàncies.
El segon requisit és el de la necessitat urgent i inajornable. Ens trobem
davant d’un concepte jurídic indeterminat.
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La concurrència d’un concepte jurídic indeterminat no significa que l’Administració
pugui adoptar diverses solucions, les quals poden ser aplicades discrecionalment
per ella. El que significa i implica és que tan sols n’hi ha una única solució, encara
que no hagi estat explicitada per la norma. I és la concreció de la solució correcta
l’esforç que ha de fer l’Administració.
En el present cas, l’Administració ha de constatar la concurrència d’aquesta
situació de necessitat urgent i inajornable per mitjans objectius, com ja va
establir en el seu moment la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid, sala contenciosa administrativa, secció 3a, de data 10 de setembre de
2007 quan va afirmar:
«Del tenor literal de dicho precepto claramente se sigue que el presupuesto de
hecho habilitante para acudir a esta forma de provisión es la existencia de una
situación de necesidad, que la norma califica como urgente e inaplazable, la cual
permite excepcionar la forma normal de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios que es el concurso de méritos ( art. 36.1 del mismo
Real Decreto 364/1995 (LA LEY 1434/1995)). Por lo tanto, la revisión de la
legalidad de la actuación administrativa pasa necesariamente por analizar si la
urgencia e inaplazable necesidad concurre en el caso planteado. Se ha de tener
presente en este sentido que no estamos ante una facultad discrecional de la
Administración, caracterizada por que la Ley misma le reserva un margen de
apreciación para determinar cuál sea la decisión adecuada de entre varias
igualmente justas, sino ante lo que se ha denominado como concepto jurídico
indeterminado, en el que existe una única solución posible, si bien no explicitada
por la norma, lo que se traduce en el caso que nos ocupa en la determinación de
si concurre o no el supuesto de hecho que habilita para acudir a la forma
extraordinaria de provisión que es la comisión de servicios, es decir, si había una
urgente e inaplazable necesidad de cubrir los puestos controvertidos;
determinación que en modo alguno puede abandonarse solo al juicio
administrativo pues se estaría con ello propiciando un ejercicio arbitrario de la
potestad, opaco al control judicial, cuando la norma ha querido condicionar la
posibilidad de la comisión a un hecho cierto: la concurrencia de la situación de
necesidad, que existe o que no existe, pero que no depende del criterio
administrativo. Pues bien, es por ello igualmente innegable que la concurrencia
de dicho presupuesto habilitante ha de resultar acreditada en el procedimiento
administrativo y explicitada en la resolución de nombramiento, permitiendo en
cualquier caso cuestionar la legalidad de la decisión mediante el análisis de la
realidad del presupuesto de hecho en el que se asienta.”
Aplicant aquesta metodologia a la restricció de contractar temporalment que es
va imposar a l’Administració local, entre d’altres, des del Reial Decret- Llei
20/2011, la sentència del Tribunal de Justícia de Castella La Manxa, sala
contenciosa administrativa, secció 2a, de data 24 d’abril de 2015, en el seu
fonament jurídic segon, estableix que l’administració té un marge d’apreciació en
la determinació de les necessitats urgents i inajornables, de forma que “esa
concreción debe realizarse por las autoridades u órganos competentes de cada
Administración en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, ya
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sea en razón a los efectos que podría tener sobre la población de
referencia la reducción de ciertas prestaciones o la minoración de los
estándares de los Servicios, ya sea en función de sus disponibilidades
económicas o inclusive de otras variantes objetivas.”
Aquesta mateixa sentència aclareix que la possibilitat de contractar temporalment
a personal per necessitat urgents i inajornables que afectin a sectors, funcions i
categories professionals prioritàries, o que afectin al funcionament dels serveis
públics, no faculta a les Administracions Públiques a nomenar personal fins a
cobrir necessàriament totes les vacants de la plantilla que existeixin en termes
òptims de prestació o de qualitat, ni tan sols en els mateixos termes que s’hagin
prestat en el passat, però sí les habilita per contractar al personal que sigui
precís per poder exercir les seves funcions i competències en termes o
amb estàndards raonables i acceptables en atenció als recursos
disponibles, de forma que puguin satisfer les demandes dels ciutadans i
usuaris dels serveis públics.
Fins a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2017 havia de concórrer un altre
requisit per procedir a la contractació temporal i/o al nomenament de funcionaris
interins, com era que la contractació havia d’afectar a sectors, funcions i
categories professionals que fossin prioritàries o que afectin al funcionament dels
serveis públics. Actualment, la Llei ja no exigeix aquesta concurrència, tot i que la
seva justificació pot esdevenir un altre criteri per defensar l’existència d’una
necessitat urgent o inajornable que ha de ser atesa (evidentment, en el cas que
es tracti d’un sector, funció o categoria professional d’aquesta mena el que
necessiti de la contractació temporal o del nomenament de funcionari interí serà
molt més fàcil de justificar l’esmentada urgència) Val a dir, que el fet que aquest
no sigui un requisit exigible provoca que no tota urgència s’hagi d’encabir en
aquests sectors o funcions prioritaris per justificar l’ocupació temporal, encara
que tota necessitat inajornable o urgent d’aquests sectors o funcions ja la
justifiquen.
Per això s’entén oportú entrar a fer una petita anàlisi del que signifiquen
aquests sectors, funcions i categories professionals que es poden
considerar prioritaris o que afecten al funcionament dels serveis públics.
La mateixa STSJ Castella La Manxa de data 24 d’abril de 2015 deixa clar, al seu
fonament jurídic segon, que no existeix en l’ordenament jurídic cap regla o criteri
que determini que són els sectors, funcions i/o categories professional
prioritàries, afirmant que correspon a cada govern local ordenar les seves
prioritats en l’àmbit de les seves respectives competències. La sentència
assumeix l’opinió del professor Sánchez Morón (La Ley 26627/2011) en què
defensa que la finalitat de la prohibició general, i l’excepció que la mateixa norma
preveu, és que la incorporació de nou personal no es faci de forma aleatòria, sinó
concentrant les noves incorporacions en els serveis essencials, prioritzant uns
sectors, funcions i categories sobre d’altres. És a dir, que les noves incorporacions
es produeixin en els serveis que siguin els més importants o transcendents que
cada Administració hagi de prestar.
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L’esmentada sentència també estableix algunes funcions que han de ser
considerades com a prioritàries. En aquest sentit:
Les funcions necessàries: la de secretaria, comprensiva de la fe pública i
l’assessorament legal preceptiu, el control i fiscalització interna de la gestió
econòmica - financera i pressupostària, la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació.
-

Els serveis recollits a l’article 26 de la LRBRL
Entén la sentència citada que aquestes funcions i serveis són essencials, però que
no esgoten el que es pot entendre com essencial, atès que conclou: “Sin ánimo
de ser exhaustives, en el ámbito municipal podríamos influir dentro de
los Servicios esenciales todos aquellos que son absolutamente necesarios
para el benestar de los vecinos y los que permiten assegurar el
funcionamiento regular de la propia entidad local y de sus órganos de
gobierno”. En defensa d’aquesta conclusió, fa referència la sentència a la STC
número 185/195, de 14 de desembre, en què el tribunal entén que el servei és
indispensable quan la renúncia als béns, serveis o activitats que hi abasta priva al
particular d’aspectes essencials de la seva vida privada o social.
També trobem altres pistes en diferents sentències i textos normatius que ens
aclareixen en quins supòsits es pot defensar la concurrència dels requisits per
entendre que els sectors, funcions o categories professionals assoleixen el
caràcter de prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics.
En aquest sentit el Tribunal Constitucional (SSTC 17 de juliol de 1985 i 5 de maig
de 1986) indica que tenen caràcter d’essencial aquelles activitats industrials o
mercantils de les quals se'n derivin prestacions vitals o necessàries per la vida de
la comunitat, o que, per la naturalesa dels interessos a la satisfacció dels quals
s'adreça, també tenen caràcter d’essencials; tenint en compte, tanmateix, que
han de ser essencials els béns i interessos satisfets i se'n consideren drets
fonamentals, les llibertats públiques i els béns constitucionals protegits. Es
diferenciarien dels serveis no essencials en què aquests serien aquells
serveis que, si bé satisfan interessos generals, no tenen caràcter
d'indispensables.
La noció, però, no és nova, ja que la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, establia al seu article 23 que
durant l’any 2011, el número total de places de nou ingrés del personal del sector
públic delimitat en l’article anterior seria, com a màxim, igual al 10% de la taxa
de reposició d’efectius i es concentraria en els sectors, funcions i categories
professionals que fossin considerades prioritaris o que afectessin al funcionament
DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS.
Complementant aquest concepte de serveis essencials, caldria tenir present que la
Llei de Bases, a l’article 86.3, el qual estableix el següent:
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“2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes
actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de
aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público
de viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El
Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras
actividades y Servicios”
Com es pot apreciar, aquest llista no té caràcter de “numerus clausus”, atès que
s’admet la possibilitat que l’Estat i les Comunitats Autònomes, en l’àmbit de les
seves competències respectives, puguin establir altres activitats i serveis que
podran ser objecte de reserva, i, fins i tot, prestar-los en règim de monopoli, pel
seu caràcter d’essencial. En el mateix sentit es pronuncia, en l’àmbit de la
normativa catalana, l’article 181 del Decret 179/95, de 13 de juny.
Per tant, dins de l’àmbit del règim local, cal considerar que els serveis recollits a
l’article 86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, són essencials i la contractació
relacionada amb aquests serveis pot respondre a una necessitat de cobrir un
servei essencial. Però, essent una part dels serveis que poden ser essencials, no
esgoten el tot, atès que, com s’ha vist, la mateixa doctrina constitucional ha
identificat altres serveis que per la seva naturalesa poden tenir caràcter
d’essencials i perquè la normativa sectorial estatal i autonòmica també poden
determinar altres serveis que també tinguin aquest tarannà.
En aquest sentit, cal tenir present que, com manifesta Francisco J. Fernández
González (“La intervenciòn del Municipio en la Actividad Económica. Los títulos
que la legitiman” Editorial Civitas, 1995) si bé a l’àmbit estatal es parteix d’un
concepte subjectiu del servei públic, que comprèn les activitats de prestació de
necessitat col·lectiva assumides per l’Estat, a l’àmbit local es parteix d’una
concepció objectiva del servei públic, en què tal qualitat no es posa en
connexió amb la titularitat administrativa, sinó amb les competències
locals, de manera que “no son servicios públicos locales aquellas
actividades de titularidad local, sino aquellas otras que tiendan a
conseguir fines de la competencia local (...) no todos los servicios
reservados se convierten automàticamente en servicios públicos, si bien
todos pueden llegar a serlo” ja que entén aquest autor que tenint aquestes
activitats i serveis reservats un clar interès local, la presència d’aquest interès
implica el necessari reconeixement de competències. Un cop reconeguda la
competència, amb la publicatio, aquesta podrà passar a ser un servei públic.
En el mateix sentit, el professor Sebastián Martín-Retortillo, citat per Federico
Suárez Cancelo en el seu treball “La contractació de personal temporal en
l’Administració Local durant l’exercici 2013. Especial referència a la substitució del
personal en plantilla” (revista El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados
número 2, quinzena del 30 de gener a 14 de febrer) entén que n’hi ha una classe
de serveis públics en què el que resulta fonamental no és la seva
imprescindibilitat per a l’integral desenvolupament de la comunitat, que es
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vinculen de forma directa amb les exigències vitals de la comunitat. Dins de
l’àmbit local, conclou Suárez Cancelo, dins d’aquests serveis es trobarien els
enumerats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que en el cas de
l’ajuntament de La Roca del Vallès serien els següents:
“26.1 Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a)
En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado,
acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
b)
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.”
Aquesta visió, però, s’ha de completar amb les novetats legislatives introduïdes
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, en l’àmbit de la competència local, amb la seva diferenciació
entre competències pròpies (enumerades a l’article 25 del redactat actual de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril i les atorgades amb aquest caràcter per la normativa
autonòmica en exercici de les seves competències. En el cas de Catalunya, cal
tenir present l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) les competències
delegades i les competències diferents a les pròpies i les delegades (article 7 de la
LRBRL, en especial l’apartat 4rt)
Així, són competències pròpies, segons l’article 25.2 de la LRBRL:
“a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda
de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y
rehabilitación de la edificación.
b)
Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión
de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica,
lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c)
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales.
d)

Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e)
Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f)

Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
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g)
urbano.
h)

Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo

Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i)

Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j)

Protección de la salubridad pública.

k)

Cementerios y actividades funerarias.

l)

Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre.

m)

Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n)
Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de
los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en
el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.”
I, d’acord amb el règim competencial propi de la Generalitat de Catalunya, també
en són pròpies les de l’article 84.2 de la Llei orgànica 6/2006 per la qual s’aprova
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
“2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre
les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:
a)
L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la
conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
b)
La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en
la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.
c)

L'ordenació

i

la

prestació

de

serveis

bàsics

a

la

comunitat.
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d)

La

regulació

i

la

gestió dels

equipaments municipals.

e)
La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en
espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta
de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
f)

La

protecció

civil

i

la

prevenció d'incendis.

g)
La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el
procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el
manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el
calendari escolar.
h)
La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers
municipal.
i)
La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus
d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic
i foment de l'ocupació.
j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el
desenvolupament sostenible. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i
de lleure i promoció d'activitats.
k) La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació
de serveis de telecomunicacions.
m)
La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis
socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels
immigrants.
n)
La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a
terme a les platges, als rius, als
llacs i a la muntanya.
o)
La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa
referència l'apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte
llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de
subsidiarietat, d'acord amb el que estableix la Carta europea de l'autonomia local, pel
principi de diferenciació, d'acord amb les característiques que presenta la realitat
municipal, i pel principi de suficiència financera.”
Per tot això, podem caracteritzar el servei de caràcter prioritari o essencial com
aquell de competència local, la prestació del qual és indispensable per satisfer
prestacions vitals o necessàries per a la vida de la comunitat local, ja sigui per
afectar a drets fonamentals, llibertats públiques o béns constitucionals
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protegibles, ja sigui per afectar a serveis reservats per la Llei als ens locals, ja
sigui pel caràcter vital per al municipi o per a l’ajuntament del servei.
És a dir, són serveis indispensables per satisfer aquests interessos generals, de
forma que sense el quals, aquesta satisfacció no és possible. Val a dir que
essencialitat no vol dir importància, sinó indispensabilitat
TERCER.Possibilitats
de
contractar
temporalment
i
de
nomenaments interins, d’acord amb la Llei 3/2017, de 27 de juny.
Segons tot l’exposat, a l’àmbit de l’Administració Local queda oberta la concreció
de les necessitats urgents i inajornables que, sense perdre el seu caràcter
d’excepcionalitat, permeti la contractació temporal de personal o el nomenament
de funcionaris interins.
Dins de l’àmbit de l’Estat, correspon el control del compliment de l’excepció al
Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, però, com això no és
traslladable a l’Administració Local, queda oberta dita concreció i per quin òrgan.
Cal tenir present que l’article 19. Quatre, LPGE 2017, que recull aquesta exigència
d’autorització del Ministeri d’Hisenda, no té caràcter bàsic, segons l’article 19.Set
LPGE 2017
És evident que en la susdita concreció, la justificació de la concurrència d’un
sector, funció o categoria professional que sigui prioritari o que afecti al
funcionament dels serveis públics essencials suposarà un element important per
defensar aquesta urgència o inajornabilitat, encara que aquesta concurrència ja
no es configura com un requisit imprescindible, perquè la mateixa Llei ja l’exigeix.
Per tant, ja no resulta obligatori que el Ple identifiqui aquests serveis essencials
per procedir a l’ocupació temporal, encara que sí que pot determinar unes regles
bàsiques per poder efectuar-la.
Cal tenir present, a més, en relació amb el Reial decret-Llei 20/2011 (el primer
que va establir la restricció de noves ocupacions temporals) la Sotsdirecció
General de Planificació de Recursos Humans i Retribucions de la Direcció general
de la Funció Pública del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, en
el seu informe de 15 de febrer de 2012 emès a instàncies de la Diputació
Provincial d'Osca afirmava, «l'article 3 del Reial decret-Llei 20/2011 part d'un
principi general, que no és un altre que la congelació de l'Oferta d'Ocupació
Pública (OEP) per al corrent any. El Legislador podria haver decidit la mateixa i a
més la suspensió de l'execució de les Ofertes aprovades i no convocades. No
obstant això el Legislador permet que s'executin els processos derivats d'Ofertes
d'exercicis anteriors que estiguin ja autoritzades.
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Per tant, la prohibició d'incorporació en l'exercici 2012 de personal de nou
ingrés, afecta a l'OEP, entenent per tal la regulada en l'article 70 de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).
La creació de llocs de treball, així com el nomenament de personal
temporal, és competència de cada Administració Pública d'acord amb
l'establert en l'article 69 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (EBEP), en el marc de la capacitat autoorganizativa de cada
Administració per a la planificació dels seus recursos humans.
El que sí és bàsic és que, en el corrent any, la contractació de personal
temporal, el nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris
interins només es podrà realitzar en casos excepcionals i per cobrir necessitats
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels
serveis públics essencials.
Correspon a cada Administració Pública, tal com anteriorment s'ha
indicat, la determinació dels casos excepcionals, de les necessitats
urgents i així com de la definició dels sectors, funcions i categories
prioritàries».
Aclarit que l’ajuntament no necessita de l’autorització d’una altra administració
per procedir a la contractació i nomenament temporal de personal per cobrir
necessitats urgents i inajornables, el que haurà de fer per procedir en aquest
sentit és justificar la concurrència d’aquestes necessitats i de l’excepcionalitat que
les motiva.
En conseqüència, caldrà que s’elaborin els següents documents:
Memòria o informe en què es justifiqui la necessitat excepcional que
motiva la contractació i la seva urgència inajornable i, així mateix, que, si escau,
resulta imprescindible per a la prestació del servei.
En aquesta memòria o informe també caldrà indicar la
modalitat contractual o de nomenament que es proposa.
Si es tracta de contractes d’interinitat o de nomenament de
funcionaris interins, s’haurà d’identificar el lloc on s’aplica dita interinitat així com si
el lloc de treball a exercir serà el del treballador/funcionari substituït o el d’un altre
treballador/funcionari que passi a exercir el lloc d’aquell. En aquest cas, la durada
del contracta serà la del temps que duri l’absència del treballador/funcionari
substituït amb dret a reserva del lloc de treball.
Per facilitar la identificació de les àrees o departaments en
què poden concórrer aquestes necessitats, el Ple de l'Ajuntament pot determinar els
serveis i categories que es consideren prioritaris o que afectin al funcionament de
serveis públics essencials, per a continuació, procedir a la contractació del personal
temporal que es tracti.

30
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
04/10/2017

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

05/10/2017

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4247355f56134ec790f12a5e49b00a9d001

Url de validació

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

Data document: 04/08/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

QUART.- Justificació de l’excepcionalitat i de la necessitat urgent i inajornable del
nomenament de funcionaris interins per cobrir determinats llocs de treball a
l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics.

Tot i que caldria emetre un informe separat per acreditar els extrems
d’excepcionalitat i de necessitat urgent i inajornable per procedir al nomenament
de funcionaris interins a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics, per economia
processal s’aprofita el present informe per efectuar dita acreditació, atès que qui
ha d’emetre tots dos informes és la mateixa persona.
Dins de les responsabilitats que em corresponen dins de l’Àrea de Secretaria i de
Serveis Jurídics, haig de posar de manifest que en aquests moments consten dos
llocs de treball que no estan ocupats, atès que les últimes persones que els
ocupaven actualment es troben en una situació de serveis especials. Es tracta del
lloc de treball de tècnic d’administració general i del lloc de treball de tècnic de
disciplina urbanística.
Per una altra banda, l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics abasta els
departaments d’oficina d’atenció ciutadana, de recursos humans, de noves
tecnologies i modernització, a més de l’assessorament jurídic a l’organització,
incloent l’assessorament preceptiu en els termes del Reial Decret 1174/1987 i
resta de normativa concordant.
Tenint present els llocs de treball vacants existents en aquests moments, per
complir amb les finalitats que té encarregades, l’Àrea de Secretaria i Serveis
Jurídic compta tan sols com a juristes amb una tècnica de serveis jurídics, que
està efectuant assessorament jurídic a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, sobretot
en l’àmbit de planejament urbanístic i de llicències, i el mateix secretari.
Per una altra banda, l’esmentada àrea també compta amb una jurista
encarregada de la contractació administrativa i de la tramitació dels expedients
de responsabilitat patrimonial. Val a dir que la seva situació dins de l’organització
municipal està pendent de regularització, atès que no consta la creació d’un plaça
que doni cobertura a les seves funcions. Tanmateix, qui sota signa té
coneixement que aquesta tècnica jurídica té previst deixar l’ajuntament al mes de
setembre per començar a treballar en un altre ajuntament.
Aquest suport jurídic resulta insuficient, i n’hi ha determinades funcions i matèries
vers les quals no es pot garantir que es pugui oferir l’atenció jurídica detallada
que seria desitjable. Entre aquestes matèries i funcions, es poden enumerar les
de disciplina urbanística – protecció de la realitat jurídic alterada, la tramitació
dels expedients de responsabilitat patrimonial, la contractació administrativa (un
cop que l’actual jurista que s’encarrega d’aquesta matèria marxi a un altre
ajuntament) o els recursos humans.
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L’excepcionalitat de la situació actual deriva de la disminució progressiva juristes
a l’ajuntament que complica el compliment de l’assessorament jurídic necessari
per a funcions i matèries que estan íntimament lligades amb el compliment de les
atribucions obligatòries que té assignades l’ajuntament.
La necessitat urgent i inajornable del nomenament de funcionaris interins per
ocupar aquests llocs de treball reservats per als seus anterior ocupants respon als
efectes que pot tenir en els ciutadans de La Roca del Vallès la reducció de les
prestacions i la minoració dels estàndards de qualitat en el tractament jurídic de
les actuacions que dugui a terme l’ajuntament, des del punt de vista dels serveis
jurídics, segons el que estableix la normativa vigent aplicable sobre aquest
tractament jurídic.
Per tot això, es considera que cal procedir a aquests nomenaments de funcionaris
interins perquè l’ajuntament pugui exercir les seves funcions amb
l’assessorament jurídic més detallat i de la més alta qualitat possible o, com a
mínim, amb els estàndards raonables que facilitin el seu funcionament eficient i
eficaç. Amb el nombre d’efectius jurídics actuals i que, en breu, a partir del mes
de setembre, tindrà l’ajuntament, es fa cada cop més difícil garantir l’assoliment
d’aquests estàndards.
Per una altra banda, s’ha de posar de manifest que a la LPGE2017 es contempla
com un dels sectors prioritaris als quals se’ls permet una taxa de reposició del
100% el de l’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics (article
19.Un.2
f)
LPGE2017) i que les funcions de Secretaria, comprensives de la fe pública i de
l’assessorament legal preceptiu són funcions públiques necessàries en totes les
Corporacions locals (article 92 bis.1 LRBRL)
És a dir, la cobertura de les necessitats de secretaria respon a la cobertura d’un
sector prioritari, d’existència obligatòria en la Corporació local, i el vetllar que,
almenys, pugui comptar amb els efectius previstos en les diferents relacions de
llocs de treball aprovades al llarg del temps per l’ajuntament, resulta urgent i
inajornable quan la seva manca pot comprometre el bon funcionament de
Secretaria i dels Serveis Jurídics.
Cal tenir present que el fet de comptar, a partir del mes de setembre, d’un total
d’un tècnic jurídic, més el secretari, d’un total de quatre previstos a la relació de
llocs de treball, demostra que l’ocupació d’aquests llocs, encara que sigui de
forma interina, resulta del tot necessari i inajornable.
Aquesta interinitat ha de tenir la durada de substituir l’absència de les persones
que ocupaven amb anterioritat els esmentats llocs de treball, i la seva selecció ha
de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectin els principis
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d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, en els termes establerts a l’article 10
TREBEP
CONCLUSIONS
PRIMER.- L’article 19.Un. dos LGPE2017 permet l’aplicació d’una taxa de reposició
del 100% per a determinats sectors que són considerats, tradicionalment, com a
prioritaris. Entre aquests sectors es troben el de l’assessorament jurídic i la gestió
de recursos públics (lletra f) i el de la policia local (lletra c) Per a la resta de
sectors no prioritaris, la Llei preveu una taxa de reposició del 50%. Per al càlcul
de la taxa de reposició, cal obtenir la diferència existent entre les baixes i les
altes produïdes durant l’exercici 2016, amb els ajustaments previstos a l’article
19.Un.4 LPGE2017 En el cas concret de la taxa de reposició aplicable a l’exercici
2017, el resultat no és suficient per cobrir les necessitats creades per baixes
produïdes abans de l’exercici 2016 o les produïdes durant l’exercici 2017 per a
l’àmbit de secretaria-serveis jurídics.
SEGON.- La LPGE2017 també preveu la possibilitat d’encabir en una oferta
d’ocupació pública les places ocupades de forma temporal de forma
ininterrompuda durant el tres anys anteriors al 31 de desembre 2016, amb una
aplicació màxima del 90% sobre aquests casos. Aquesta oferta es pot aplicar als
sectors identificats a l’article 19.Un.6 LPGE 2017, pel que no és aplicable a tots
els sectors. Queda exclòs el sector d’assessorament jurídic i de gestió dels
recursos públics, però queda dins el de la policia local. També preveu la LPGE la
possibilitat que en l’oferta pública d’ocupació surtin les places que estan essent
ocupades de forma ininterrompuda, de forma temporal, en una data anterior a 1
de gener 2005, amb aplicació del que es preveu a la disposició transitòria quarta
TREBEP. En tots aquests casos, les places han de tenir consignació pressupostària
suficient.

TERCER.- Tret dels casos esmentats, la LPGE estableix una prohibició genèrica de
realitzar contractacions temporals de personal funcionari i laboral, entre d’altres,
a l’Administració Local. Dita prohibició genèrica s’exceptua quan la contractació
temporal reuneix els següents requisits:
1.

Que sigui un cas excepcional.

2.

Que tingui com a finalitat cobrir necessitats urgents i inajornables.
A diferència de les Llei de Pressupostos Generals de l’Estat aprovades amb
anterioritat (des de l’any 2011) l’actual LPGE2017 no preveu que aquesta
contractació temporal vingui referida a sectors, funcions i categories professional
que siguin considerades com a prioritàries o que afectin al funcionament dels
serveis públics essencials. Malgrat això, el fet que la contractació temporal afecti
a aquests sectors, funcions i categories professionals ja determinada que la
importància de la necessitat a cobrir, la qual pot reunir les característiques
d’excepcionalitat, urgència i que sigui inajornable.
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QUART.- Tots dos requisits esmentats en el punt anterior són conceptes jurídics
indeterminats, el que significa que l’Administració ha de trobar quina és la solució
correcta entre les diverses opcions, atès que la determinació no significa
discrecionalitat. Tot això obliga a l’Administració a justificar que la contractació
temporal és legal amb uns criteris objectius que han de venir reflectits en una
memòria o informe del departament o òrgan gestor.
En conseqüència, cal que s’elaborin els següents documents:
Memòria o informe en què es justifiqui la necessitat excepcional que
motiva la contractació i la seva urgència inajornable i, així mateix, que, si escau,
resulta imprescindible per a la prestació del servei.
En aquesta memòria o informe també caldrà indicar la modalitat
contractual o de nomenament que es proposa.
Si es tracta de contractes d’interinitat o de nomenament de funcionaris
interins, s’haurà d’identificar el lloc on s’aplica dita interinitat així com si el lloc de
treball a exercir serà el del treballador/funcionari substituït o el d’un altre
treballador/funcionari que passi a exercir el lloc d’aquell. En aquest cas, la durada
del contracte serà la del temps que duri l’absència del treballador/funcionari
substituït amb dret a reserva del lloc de treball.
CINQUÈ.- Que es poden identificar com serveis/activitats/funcions que permeten
una contractació temporal, quan sigui necessària per al seu funcionament, els
següents:
a)
La funció de secretaria, intervenció i tresoreria (STJ Castella La Manxa 24
d’abril de 2015)
b)
c)

Els serveis mínims de l’article 26 de la LRBRL
Les activitats i serveis reservats de l’article 86 de la LRBRL
Aquestes funcions, activitats i serveis són una part de les que podrien reunir els
requisits necessaris per dur a terme una contractació temporal, però no
representen la totalitat.
SISÈ.- Que la determinació per part de l’article 25.2 de la LRBRL i de l’article 84.2
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya d’unes competències pròpies de les
entitats locals pot ajudar a la identificació d’aquests serveis essencials.
SETÈ.- Que, en tot cas, la identificació a què s’ha fet referència, s’ha d’efectuar
amb caràcter excepcional, justificant aquesta excepcionalitat, i en situacions
d’urgència que no admeten que la contractació pugui ser ajornada.
VUITÈ.- Per facilitar la identificació de les àrees o departaments en què poden
concórrer aquestes necessitats, el Ple de l'Ajuntament pot determinar els serveis i
categories que es consideren prioritaris o que afectin al funcionament de serveis
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públics essencials, per a continuació, procedir a la contractació del personal
temporal que es tracti.
Del que informa als efectes oportuns, sens perjudici de sotmetre’m a qualsevol
altra opinió més fonamentada en dret.”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa el Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Establir com a procediment per a la contractació temporal de personal
i nomenament interí de funcionari, fora dels supòsits de reposició i d’estabilització
de l’ocupació temporal contemplats expressament per la LPGE2017, el següent:
L’ocupació temporal tindrà caràcter excepcional i ha de reunir les
característiques de necessitat urgent i inajornable
Cal que per part de l’àrea afectada s’elaborin els següents documents:
o
Memòria o informe en què es justifiqui la necessitat excepcional
que motiva la contractació i la seva urgència inajornable i, així mateix, que, si
escau, resulta imprescindible per a la prestació del servei.
o
En aquesta memòria o informe també caldrà indicar la modalitat
contractual o de nomenament que es proposa.
o
Si es tracta de contractes d’interinitat o de nomenament de
funcionaris interins, s’haurà d’identificar el lloc on s’aplica dita interinitat així com si
el lloc de treball a exercir serà el del treballador/funcionari substituït o el d’un altre
treballador/funcionari que passi a exercir el lloc d’aquell. En aquest cas, la durada
del contracte serà la del temps que duri l’absència del treballador/funcionari
substituït amb dret a reserva del lloc de treball.
En el cas que el servei sigui declarat essencial per part del Ple, ja es
pressuposarà que la cobertura de les vacants que se’n produeixin reuneixen les
característiques d’urgència i de caràcter inajornable. En tot cas, es necessitarà en
aquest cas un informe justificatiu de la necessitat concreta de la cobertura de
vacants per al bon funcionament d’aquests serveis amb caràcter urgent i
inajornable.
Sempre ha d’existir crèdit pressupostari per atendre a aquestes
contractacions temporals o nomenaments de funcionaris interins.
Un cop justificat el caràcter excepcional i la necessitat urgent i inajornable,
s’haurà de seguir un procediment de selecció segons els principis de lliure
concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, essent competència de l’Alcalde
la seva tramitació i resolució. També serviran per cobrir aquestes vacants les borses
de treball creades en procediments selectius que hagin seguit aquests principis.
SEGON.- Declarar que la Policia Local i la Secretaria – Serveis Jurídics són
essencials, de forma que es podrà procedir al nomenament de funcionari interí (o
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contractació de personal temporal, si escau) del personal que sigui necessari per
cobrir necessitats urgents i inajornables.
TERCER.- Notificar el present acord a la Policia Local a l’Àrea de Secretaria i
Serveis Jurídics i a la intervenció municipal.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt tercer és el procediment de contractació temporal i nomenament
interí de personal de l’ajuntament amb necessitats d’urgència inajornables i declaració
de la Policia, Secretaria i Serveis Jurídics com a serveis essencials.
Bé, fa un temps ja es va declarar com un servei bàsic el tema de les zones esportives
per tal de poder seguir fent la contractació, perquè si no s’impedia poder cobrir les
baixes que acabàvem tenint dels diferents treballadors de la zona esportiva municipal.
En aquest cas, el que ara fem és afegir, amb la necessitat que ens trobem de
complimentar algunes baixes i algunes substitucions, tant de la Policia local com de
l’Àrea de Secretaria, en aquest cas ens hem trobat amb això, amb la petició de trasllat
de la senyora Dolors Melero i la baixa de la senyora Almudena Naranjo, doncs,
necessitem que aquestes places, diguem-ne, es puguin cobrir de manera interina,
evidentment amb un procés selectiu com pertoqui, i el que sí que es fa és, en base a
això, poder reduir els terminis fixats i que puguem ser el màxim d’àgils possible.
No sé si tenen algun... D’acord, doncs, dit això, passaríem a l’aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 12 vots favorables, manifestats pels regidors del grup municipal d’ERC
(4), del PSC (5), d’ICV (2) i del PP (1), i 3 abstencions, manifestades pels regidors del
grup municipal de CiU.
B-4 Revisió d’ofici de la compatibilitat d’un tècnic municipal.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
En data 25 de maig 2017, el Ple de la Corporació va aprovar el següent acord,
per majoria absoluta, i un cop que s’acceptés que aquest punt fos sotmès a la
consideració del Ple per urgència (amb la corresponent votació per majoria
absoluta dels regidors):
“PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat al senyor Xavier Rodríguez Martínez,
adscrit al lloc de treball de tècnic de transparència corresponent a un grup A2,
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en l’ Àrea d’Atenció a les persones, per a l’exercici d’un segon lloc de treball a
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a l’exercici de tasques
d’assessorament, pels motius anteriorment exposats, i amb les condicions
determinades, i que es tenen aquí per reproduïdes a tots els seus efectes.
SEGON.- En cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball i
horari dels llocs de treball que resulten afectats, de forma que menyscabi o no
permeti l’exercici de les funcions que corresponen al lloc de treball que ocupa a
l’ajuntament de La Roca del Vallès, condicionant-se l'autorització de
compatibilitat a l'estricte compliment en ambdós
TERCER.-Els serveis prestats en el segon lloc, càrrec o activitat no es
computaran a l'efecte de triennis ni de drets passius. Les pagues
extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar, només es
percebran pel lloc principal.
QUART.- L'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap
cas, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o
descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents mancances seran
qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant
automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en
la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu
CINQUÈ.- El present acord queda igualment condicionat en la seva validesa a
l’aprovació d’informe favorable a la compatibilitat pel Ple de l’ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta.”
Amb posterioritat, el secretari de l’ajuntament ha emès l’informe que es
transcriu a continuació:
“INFORME SECRETARIA Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de La
Roca del Vallès, davant de la sol·licitud de compatibilitat en un segon lloc de
l’Administració Pública, emeto el següent informe d’acord amb els següents:
Antecedents
1.- En data 25 de maig 2017, el Ple de la Corporació va aprovar el següent
acord, per majoria absoluta, i un cop que s’acceptés que aquest punt fos
sotmès a la consideració del Ple per urgència (amb la corresponent votació per
majoria absoluta dels regidors):
“PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat al senyor Xavier Rodríguez Martínez,
adscrit al lloc de treball de tècnic de transparència corresponent a un grup A2,
en l’ Àrea d’Atenció a les persones, per a l’exercici d’un segon lloc de treball a
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a l’exercici de tasques
d’assessorament, pels motius anteriorment exposats, i amb les condicions
determinades, i que es tenen aquí per reproduïdes a tots els seus efectes.
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SEGON.- En cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball i
horari dels llocs de treball que resulten afectats, de forma que menyscabi o no
permeti l’exercici de les funcions que corresponen al lloc de treball que ocupa a
l’ajuntament de La Roca del Vallès, condicionant-se l'autorització de
compatibilitat a l'estricte compliment en ambdós
TERCER.-Els serveis prestats en el segon lloc, càrrec o activitat no es
computaran a l'efecte de triennis ni de drets passius. Les pagues
extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar, només es
percebran pel lloc principal.
QUART.- L'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap
cas, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o
descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents mancances seran
qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant
automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en
la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu
CINQUÈ.- El present acord queda igualment condicionat en la seva validesa a
l’aprovació d’informe favorable a la compatibilitat pel Ple de l’ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta.”
2.- Aquest acord plenari fou adoptat amb informe favorable de qui subscriu el
present. Cal tenir present que aquest primer informe fou emès amb rapidesa,
atès que el punt passava per urgència i davant de la manca d’un tècnic de
recursos humans municipal que pogués donar informació jurídica sobre la
proposta plantejada.
3. El divendres posterior a la sessió plenària, qui subscriu, ha tingut una
informació més completa del règim de compatibilitat d’un segon lloc de treball a
l’administració pública, el que ha provocat el canvi del sentit del seu primer
informe, pels motius que s’expressen en els següents
Fonaments jurídics
1. la normativa de aplicació a aquesta sol·licitud es concreta en :
- Llei 53/1984, de 26 de desembre d’Incompatibilitats del Personal al Servei de
les Administracions Públiques (art. 2.1c).
- Reial decret 598/1985, de 30 d’abril sobre incompatibilitats del Personal al
Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens,
organismes i empreses dependents.
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat.
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2. La interpretació efectuada inicialment per qui subscriu el present informe
era que la compatibilitat d’un segon lloc de treball a l’Administració
Pública és possible, sempre per als casos d’activitat docent, sanitària,
excepcionalment de recerca, així com quan el Ple l’apreciés, d’acord amb
els límits retributius i de dedicació horària existents, entenent que amb
la seva autorització, es reconeixia també la concurrència d’un interès
públic. En aquest sentit es feia la següent explicació en l’informe de
referència, al seu fonament jurídic segon: “la article 1.1 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al servei
de les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès en
l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei no podrà compatibilitzar les seves
activitats amb l'acompliment, per si o mitjançant substitució, d'un segon
lloc de treball, càrrec o activitat en el Sector Públic, excepte en els
supòsits previstos en la mateixa. A l'efecte d'aquesta Llei es considerarà
activitat en el sector públic la desenvolupada pels membres electius de
les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes i de les
Entitats Locals, pels alts càrrecs i restant personal dels Òrgans
Constitucionals i de totes les Administracions Públiques, inclosa
l'Administració de Justícia, i dels Ens, Organismes i Empreses d'elles
dependents, entenent-se compreses les Entitats col·laboradores i les
concertades de la Seguretat Social en la prestació sanitària. Afegeix el
seu apartat 3 que, en qualsevol cas, l'acompliment d'un lloc de treball
pel personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible
amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o
privada, que pugui impedir o menyscabar l'estricte compliment dels seus
deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.”
3. La interpretació inicialment efectuada per qui subscriu sembla trobar la
seva fonamentació en l’article 324.2 e) del Decret 214/1990, 30 de
juliol, quan estableix que el personal al servei de l’ajuntament solament
pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector
públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic, i quan considera
que concorre l’interès públic, entre d’altres supòsits, en la realització
concreta de funcions tècniques de suport, col·laboració i auxili a les
entitats i els organismes a què fa referència l’article 3 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril. Cal recordar que entre aquestes entitats, s’hi troba el
municipi. Segons aquest criteri seria defensable que es pogués atorgar la
compatibilitat si l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta està necessitat
d’aquest suport tècnic que els hi pot aportar el senyor Rodríguez,
sempre i quan es complís amb els requisits de retribució i de dedicació
horària. En conseqüència, tenint present aquest criteri, es podria
informar favorablement a la compatibilitat. Però de l’estudi més profund
que s’ha fet d’aquesta qüestió amb posterioritat a la sessió plenària,
s’aprecia que el criteri legal és molt més restrictiu, i aquest criteri
restrictiu és el que està mantenint la jurisprudència i la doctrina. Caldria
entendre, per tan, que aquest precepte reglamentari contravé allò
disposat a la Llei si s’interpreta d’una forma extensiva i s’amplien els
límits que aquesta estableix. És per això que, un cop que s’ha disposat

39
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
04/10/2017

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

05/10/2017

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4247355f56134ec790f12a5e49b00a9d001

Url de validació

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

Data document: 04/08/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

d’una informació més completa, s’entén que l’aplicació de l’article 324.2
e) del D. 214/1990 s’ha d’interpretar de forma que l’interès general
tingui una aplicació molt restrictiva, amb la necessària autorització del
Consell Executiu.
4. En aquest sentit, cal recordar que l’article 4.1 de la Llei 21/1987,
estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei
solament pot tenir un segon lloc de treball o una activitat en el sector
públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic, i l’article 4.8
completa aquesta explicació tot dient que “es considera també que hi ha
interès públic per a exercir un segons càrrec o activitat si ho determina
així el Consell Executiu”

5. Malgrat que s’entenia que aquesta era la interpretació més correcta, per
ser més favorable per a l’empleat públic, entenent que es respectaven
els límits legals establerts, qui subscriu ha tingut coneixement amb
posterioritat, com ja s’ha avançat, d’una altra interpretació de la norma
que és la majoritària i que s’entén que és la que s’ha de seguir. En
aquest sentit, la sentència del l’Audiència Nacional, Sala contenciosa
administrativa, secció cinquena, de 22 de juliol 2004, recurs 139/2004,
estableix el següent al punt tercer del seu fonament jurídic primer:
“Tercero-. En orden a la pretendida aplicación a su situación de un interès
público que legitimaría su segunda actividad pública, además de ser más que
acertada la exposición que sobre el particular realiza la sentencia apelada, y que
concluye que no se da, no cabe si ni respaldar este criterio. En efecto,
tatándose de una función docente en el sector público, en la que el artículo 4 de
la ley 53/84, contempla la posibilidad de autorizar la compatibilidad a los
profesores asociados en régimen de tiempo parcial y con duración determinada,
hemos de partir del principio general establecido en los artículos 1 y 3.1
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, es que el personal
comprendido en su ámbito de aplicación no puede compatibilizar sus
actividades con el desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o
actividad en el sector público, salvo en los supuestos expresamente
previstos.
Estas excepciones, son las recogidas para determinadas funciones
docentes y sanitarias y los casos a que se refieren los artículos 5 y 6 de
la Ley, afirmando la Administración que la solicitud del interesado no
tiene cabida en ninguno de esos supuestos de excepción, y por tanto
para que su pretensión pueda ser reconocida es necesario que pruebe la
concurrencia de los requisitos establecidos en dichas excepciones que, por otra
parte, y en cuanto tales, deben ser objeto de una interpretación restrictiva.
Antes al contrario, de los datos obrantes permiten sentar que ni ello ha quedado
acreditado, ni el hoy apelante presta sus servicios como Profesor de Enseñanza
Secundaria o Profesor Técnico de Formación Profesional, a quienes si es
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aplicable la compatibilidad por razones de interès público habilitados a
desarrollar las funciones docentes adicionales previastas en la LO 5/02, de 19
de junio, sino como Personal Civil No
funcionario de carácter fijo.”
6. En el mateix sentit de la sentència es pronúncia la doctrina. Així, en
l’article “Incompatibilidades del personal al Servicio de las entidade
locales” dels autors Gloria i Juan D’Anjou Andrés, pertanyent al llibre
“Personal de las Entidades Locales. Su regiment jurídico y gestión en el
Estatuto Básico del Empleado Público” editorial “El Consultor de los
Ayuntamientos” Madrid 2009, s’estableix que la Llei 53/1984 regula
l’exercici d’una segon lloc de treball en el sector públic en els supòsits
previstos per a les funcions docents i sanitàries (articles 4 i 5 de la Llei
53/1984) per activitats de recerca (amb caràcter excepcional) o per
ocupar càrrec polític en les Assemblees de les Comunitats Autònomes o
en les Entitats Locals, així com aquells que, per raó de l’interès públic,
siguin determinats pel Consell de Ministres o òrgan de govern de les
Comunitats Autònomes, en l’àmbit de les seves competències. En aquest
últim supòsit, l’activitat tan sols podrà ser prestada en règim laboral, a
temps parcial i amb una duració determinada, en les condicions
establertes per la legislació laboral. També hi cap, amb caràcter
excepcional, la compatibilitat per a l’exercici d’activitats d’investigació de
caràcter no permanent, o d’assessorament de supòsits concrets, que no
corresponen a les funcions del personal adscrit a les respectives
Administracions Públiques (article 6 de la Llei 53/1984) Aquesta excepció
s’acreditarà per l’assignació de l’encàrrec en concurs públic o per
requerir especials qualificacions que tan sols ostentin persones afectades
per l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei. En el mateix sentit es pronuncia
l’article “La relació especial del empleado público” de Francisco Ramos
Moragues, que forma part del llibre “El personal laboral de las
Administracions Públicas” edició número 1, Editorial La Ley, Madrid, abril
2011 Aquesta situació excepció que permet reconèixer l’assessorament
per funcions diferents al personal adscrit a les respectives
Administracions, correspon al Ple de la Corporació per aplicació de
l’article 9 de la Llei 21/1987
7. Interessant resulta la sentència de l’Audiència Nacional de 23 de
setembre 2013, que considera sancionable l’actuació d’una auxiliar
administrativa que té declarada la compatibilitat privada per a l’exercici
de l’advocacia i que es dedicava al torn d’ofici. En aquest sentit, la
sentència conclou que aquesta auxiliar ha incorregut en falta disciplinària
molt greu, per entendre que l’advocació per torn d’ofici es tracta d’una
activitat pública, atès que està finançada per fons públics. La manca
d’autorització per dita segona activitat en el sector públic va comportar
que l’auxiliar incorregués en aquesta falta. En aquest sentit, la consulta
de la revista “El Consultor de los Ayuntamientos” de la quinzena del 30
de març al 14 d’abril, referència 678/2015, pàgina 678, que comenta
aquesta sentència, posa de relleu que “es de tener en cuenta que las
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compatibilidades para un segundo puesto de trabajo en el sector público
està absolutamente limitada a los casos específicamente establecidos en
la legislación. Es decir, su concesión es una excepción” I en referència a
la possibilitat que es planteja en aquesta consulta (la validesa que un
treballador municipal facturi a l’ajuntament per un treball realitzat per al
mateix ajuntament, fora del seu horari habitual i per un servei que no
està relacionat amb el seu treball) aquesta afegeix que “en este caso, no
concurren los supuestos concretos previstos en la Ley 53/1984; pues
cuando el art. 3 establece la posibilidad de la declaración de
compatibilidad, lo hace en referencia a las funciones docente y sanitaria;
y que, en todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en
razón del interès público”.
8. A tot això, cal afegir que l’apartat 9 de l’article 4 de la Llei 21/1987
sembla restringir la declaració d’interès públic al Consell Executiu, en
determinar que en els supòsits assenyalats pels apartats 6,7 i 8,
correspon al Consell de determinar l’existència d’interès públic, que és
condició necessària per a l’atorgament de l’autorització de compatibilitat.
Els departaments interessats han d’elevar al Consell Executiu les
propostes corresponents a fi que aquest declari la possible existència
d’interès públic.
9. En el cas present, no consta que la segona activitat a realitzar a
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta sigui de caire docent o sanitari. I,
davant del caràcter totalment excepcional de l’autorització de la
compatibilitat d’un segon lloc de treball en l’Administració Pública, no
consta tampoc la concurrència d’un especial interès, el qual és necessari
que sigui declarat pel Consell Executiu, no essent suficient la declaració
del Ple, contràriament a la primera interpretació efectuada per part
d’aquesta secretaria. Sí que és cert que una possible excepció per a la
regla indicada es troba a l’article 9 de la Llei 21/1987 en què s’estableix
la possibilitat que el ple de la Corporació, ateses les especials
qualificacions del personal que d’ell depèn, excepcionalment pot
autoritzar l’exercici d’activitats de recerca, de caràcter no permanent, o
d’assessorament per a supòsits concrets. Aquest article sembla que
serveixi de fonamentació de la primera impressió que va tenir qui
subscriu per entendre que la declaració del Ple hauria estat suficient.
Però si posem aquesta article 9 en relació amb la Llei 53/1984, de
caràcter bàsic, s’aprecia que l’assessorament ha de ser per funcions
diferents del personal adscrit a les Administracions respectives. Aquestes
circumstàncies no han estat justificades en l’acord adoptat. Per tot això,
cal apreciar que el primer informe emès per aquesta secretaria en relació
a l’autorització de compatibilitat d’un segon lloc de treball a l’ajuntament
de Sant Cebrià de Vallalta és incomplet, i, un cop completat, el seu sentit
canvia, el que incideix en el sentit de l’acord adoptat pel ple de
l’ajuntament en la seva sessió celebrada en data 25 de maig 2017, pel
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que el sentit de l’acord ha de ser de no autoritzar la compatibilitat per no
concórrer els requisits que permetin trencar la regla general de no
exercir dos llocs de treball a l’Administració Pública.
10. A data d’avui, no es té notícia que el senyor Rodríguez hagi pres
possessió i hagi iniciat el segon lloc de treball per al qual va demanar la
compatibilitat. De fet, l’autorització atorgada estava sotmesa a algunes
condicions, una de les quals era que s’informés favorablement a la
compatibilitat per l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. A data de
l’emissió del present informe, qui subscriu no ha tingut coneixement de
la comunicació de l’aprovació d’aquest informe favorable.
11. Per tot això, i tenint present que s’entén que l’acord del Ple d’autorització
de la compatibilitat sol·licitada no s’ajusta a la Llei, s’entén que s’ha
d’anul·lar l’acord adoptat mitjançant la revisió d’ofici de l’autorització
efectuada, per entendre que és contrària a la Llei. En aquest cas,
s’hauria de justificar la concurrència d’algunes de les causes de nul·litat
de l’article 47 de la Llei 39/2015, concretament l’establerta a l’apartat 1
lletra f) (Los actos expresos o Presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición) Cal tenir
present, però, que el principi que regeix la revisió d’ofici i la declaració
de nul·litat és el de la seva aplicació restringida. Tanmateix, per efectuar
aquesta declaració cal la declaració expressa del Ple de la Corporació,
previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora. En tot cas,
caldria que l’expedient corresponent s’iniciés amb rapidesa per evitar
que l’afectat prengui possessió i iniciï el treball en el segon lloc de
treball, i, d’aquest forma, evitar causar-li danys i perjudicis innecessaris.
12. 12.Un cop que aquesta autorització quedi sense efecte, si el senyor
Rodríguez vol continuar exercint igualment el segon lloc de treball pel
qual ha sol·licitat la compatibilitat, caldrà que opti expressament per a
aquest lloc de treball, sense possibilitat que continuï ocupant un lloc de
treball a l’ajuntament de La Roca del Vallès, per no poder
compatibilitzar-lo. En aquest sentit, l’article 10 de la Llei 21/1987
estableix que qui accedeix per qualsevol títol a un nou lloc de treball del
sector públic que d’acord amb el que disposa aquesta Llei és
incompatible amb el que ocupa en aquell moment ha d’optar per un
d’ells abans de la presa de possessió. Si no exerceix en el termini
assenyalat l’opció anterior, s’entén que opta pel nou lloc, i resta l’altre en
la situació administrativa corresponent.
13. Una altra qüestió és la relativa a la situació laboral del senyor Rodríguez,
el qual no consta que hagi passat cap procés selectiu per exercir les
funcions que actualment presta, pel que la seva situació ha de ser
objecte de regularització.
Conclusions
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1.- L’informe de secretaria emès per a l’acord que va passar per urgència a la
consideració del Ple celebrat en data 25 de maig 2017, referent a l’autorització
de la compatibilitat del senyor Rodríguez per a un segon lloc de treball en
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, és incomplet, degut a la premura amb
què es va haver d’emetre (davant de la manca d’un tècnic de recursos humans
a l’ajuntament)
2.- Que, d’acord amb la informació a què ha tingut accés amb posterior qui
subscriu, s’entén que el primer informe de secretaria s’ha de completar en el
sentit de subratllar el caràcter excepcional de l’autorització d’un segon lloc de
treball en l’Administració Pública, reservat per a activitats docents, sanitàries,
de recerca (de forma restrictiva) i les declarades d’especial interès, sempre que
compleixin els requisits establerts per la normativa vigent aplicable. Aquest
caràcter excepcional obliga a una aplicació restrictiva de la seva aplicació i a
entendre que la competència per fer la declaració d’especial interès correspon al
Consell Executiu de la Generalitat. Una possible excepció per a la regla indicada
es troba a l’article 9 de la Llei 21/1987 en què s’estableix la possibilitat que el
ple de la Corporació, ateses les especials qualificacions del personal que d’ell
depèn, excepcionalment pot autoritzar l’exercici d’activitats de recerca, de
caràcter no permanent, o d’assessorament per a supòsits concrets. Aquesta
justificació, però, no ha concorregut de moment en el present cas.
3.- Que per tot això, la compatibilitat per a un segon lloc de treball sol·licitada
pel senyor Rodríguez no reuneix els requisits necessaris per al seu atorgament,
per la qual cosa, l’autorització atorgada pel Ple en la seva sessió de data 25 de
maig 2017 no és correcta, pel que s’ha d’iniciar la seva revisió d’ofici per la
possible concurrència de la causa contemplada l’article 47.1 f) de la Llei
39/2105, 1 d’octubre.
4.- Atès que el senyor Rodríguez no ha ocupat encara el segon lloc de treball a
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, no s’observa que pugui reclamar danys
i perjudicis apreciables derivats de dita revisió d’ofici.
El que s’informa sens perjudici de sotmetre’m a qualsevol altra opinió més
fonamentada en dret.”
Atès que, segons aquest informe, escau iniciar un procediment de revisió d’ofici
de l’acord adoptat per part del Ple de la Corporació.
L’article 106.1 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, estableix el següent pel que
respecta a la revisió d’ofici:
“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
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hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo
47.1.”
L’article 108 de la Llei 39/2015 permet la suspensió de l’execució de l’acte que
està essent objecte de la revisió, quan d’aquesta execució es puguin derivar
perjudicis d’impossible o difícil reparació.
En el present cas, l’execució d’un segon lloc de treball segons una autorització
que no resulti vàlida pot comportar un perjudici tan per a les administracions
implicades com per al propi funcionari, pel que s’entén aplicable dita suspensió.
Pel que fa a l’òrgan competent per aprovar aquesta declaració de nul·litat, la
normativa no ho estableix expressament, però l’article 110 de la Llei 7/1985
l’atribueix al Ple quan es tracta de la revisió d’ofici dels actes dictats en via de
gestió tributària, i l’article 22.2 k) de la mateixa Llei també li atribueix aquesta
competència per a la declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament, per la
qual cosa s’interpreta que l’òrgan competent és el Ple.
No s’expressa en la norma quin és l’òrgan competent per a la incoació de
l’expedient de revisió d’ofici, però es pot defensar que és el Ple, com a òrgan
competent per resoldre l’expedient. Malgrat això, per tal d’evitar que es
produeixi qualsevol perjudici en l’execució de l’autorització efectuada en el
temps que transcorri fins que no se celebri un nou ple, s’entén necessari que
s’incoï l’expedient de revisió per aquesta alcaldia, sens perjudici de la posterior
ratificació per part del Ple de la Corporació.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Incoar expedient de revisió d’ofici de l’acord adoptat pel Ple en la
seva sessió ordinària celebrada en data 25 de maig 2017, pel qual s’autoritzava
al senyor Xavier Rodríguez Martínez per a l’exercici d’un segon lloc de treball a
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a l’exercici de tasques
d’assessorament, pels motius expressat pel secretari de la Corporació en
l’informe transcrit en la present resolució.
SEGON.- En aplicació de l’article 108 de la Llei 39/2015, suspendre l’execució
de l’autorització atorgada pel Ple fins que no es resolgui l’expedient de revisió
d’ofici.
TERCER.- Notificar l'inici del procediment als interessats perquè en el termini
de deu dies presentin les al·legacions i suggeriments que considerin
necessàries.
QUART.- Donar trasllat de l'expedient, una vegada finalitzat el tràmit
d'audiència als interessats, a la Secretaria perquè informi les al·legacions
presentades.
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CINQUÈ. Sol·licitar el Dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora,
realitzats tots els tràmits anteriors, adjuntant la proposta de resolució.
SISÈ. Suspendre el termini màxim legal per resoldre el procediment pel temps
que intervingui entre la petició del Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt següent és la revisió d’ofici de la compatibilitat del tècnic
municipal. Aquí tenim que es va fer un informe de secretaria on se li va demanar al
propi secretari municipal que fes l’estudi de la possibilitat de donar la compatibilitat al
senyor Xavier Rodríguez, una compatibilitat en un altre ajuntament. Es va fer un
primer informe, el secretari el va haver de fer per necessitats de fer coincidir l’informe
amb el plenari de Sant Cebrià de Vallalta, que és on aquest treballador havia trobat
aquesta segona ocupació. Es va fer un primer esborrany, un primer informe, i després
del plenari, m’ho recordarà el senyor secretari però si no recordo malament era al dia
següent, o el dilluns següent, fent una lectura més acurada, es va percebre que no hi
havia la possibilitat aquesta que es pogués dur a terme la segona plaça, perquè era
una... Bé, els llegiré la proposta.
Aquí vostès tenen tot traslladat a l’informe del secretari, i en les conclusions
bàsicament ens parla que l’article 19 permet l’ampliació de... El que els deia, en el
primer punt de les conclusions es comenta això, que per necessitat de coincidir amb
l’altre plenari s’havia fet aquest informe amb una brevetat, després ens diu que
aquesta compatibilitat és per a un lloc de treball que sol·licita el senyor Rodríguez, que
no reuneix els requisits necessaris perquè es pugui atorgar, perquè aquí no anava a fer
una formació o no anava a donar unes classes sinó que anava a fer una segona
ocupació que no era possible.
Se li va traslladar al tècnic al cap de pocs dies, diria que a les poques hores, la voluntat
de fer aquesta revisió d’ofici, i el propi tècnic va ser conscient, doncs, que això no
només era un possible problema de cara a nosaltres, per haver donat una
compatibilitat que potser no havia d’existir, sinó de cara a ell, a l’hora que se li pogués
fer algun tipus de requeriment legal per haver fet una tasca que no era compatible.
Per tant, aquí el que estem fent és notificar..., o sigui, aquí el que fem és incoar
l’expedient de revisió d’ofici d’aquesta concessió, en aplicació de l’article 108 de la Llei
39/2015 suspendre l’execució d’aquesta autorització que, val a dir, no s’ha dut a terme
per l’avís previ del secretari, notificar l’inici d’aquest procediment, donar trasllat
d’aquest expedient a secretaria perquè s’informin les al·legacions presentades,
sol·licitar el dictamen de la comissió jurídica assessora, i després suspendre el termini
per resoldre aquest procediment.
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Alguna consideració? Sí, senyor Ros.
Sr. Ros.- Sí, lamentar que aquesta persona no s’hagi pogut incorporar a aquest altre
ajuntament, com era el seu desig, però voldria un aclariment que potser no sé si és
vostè la persona que me’l podrà fer o haurà de ser el secretari. És referent a l’informe
de Secretaria, on ve a dir que cap funcionari públic pot demanar una compatibilitat, o
se li pot donar una compatibilitat si no és per destinar-se a la docència o a la sanitat, si
no ho he entès malament. Llavors, la pregunta és: si és quan es destina al sector
públic o és en qualsevol destí, fora, per exemple, en el sector privat o empresa
privada.
Sr. Alcalde.- Sí, gràcies. La resposta, com bé vostè deia, ens la farà el secretari.
Senyor Peralta?
Sr. Secretari.- Sí, hola, bona tarda. Aquestes limitacions són per a un segon lloc de
treball a l’Administració pública. A l’Administració privada hi ha unes altres limitacions,
però diguem-ne que el ventall és més ampli, és més generós que no un segon lloc de
treball a l’Administració pública.
Sr. Alcalde.- Continuï.
Sr. Ros.- Gràcies per l’aclariment. Ens havia entrat el dubte i la por que haguéssim de
revocar moltes més compatibilitats que estaven donades. Bé, simplement volia aquest
aclariment, i en tot cas, comentar les dues darreres línies de l’informe de Secretaria,
que la plaça s’ha renovat tres vegades sense cap procés de concurs públic ni
transparent, com s’ha de fer amb qualsevol plaça pública d’un ajuntament.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
S’aprova per 12 vots favorables, manifestats pels regidors del grup municipal d’ERC
(4), del PSC (5), d’ICV (2) i del PP (1), i 3 abstencions, manifestades pels regidors del
grup municipal de CiU.
B-5 Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta sota la modalitat de
concessió del servei públic d'escola bressol les Orenetes.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
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El 19 de juliol de 2010 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès
i ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL el contracte per a la gestió indirecta i sota
la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les
Orenetes”.
En el pacte cinquè –en el mateix sentit que la clàusula 9 del plec de clàusules
administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que l’inici del citat
contracte va començar a comptar a partir del dia 1 d’agost de 2010 i que tindrà
una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres (3) anys més fins a
un període màxim de nou (9) anys (incloses les pròrrogues), i,
conseqüentment, el termini d’execució previst inicialment va finalitzar el 31 de
juliol de 2016.
En sessió plenària de 21 de juliol de 2016 es va aprovar la pròrroga del citat
contracte per un període de l’1 d’agost de 2016 amb efectes fins a la data en
què es formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un
any (1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2017.
El servei públic municipal d’escola bressol a la Roca del Vallès s’ha de gestionar
de forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat
amb el què estableix el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple
municipal de 3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005.
El 13 de juny de 2017 la Tècnica d’Educació ha emès informe en el que indica:
“En data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte per a la gestió
indirecta, sota la forma de concessió, del servei públic d’Escola Bressol al centre
“Les Orenetes” amb la societat cooperativa ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL
amb CIF F-63240360 domiciliada a al c. Del Bosc, 32 de la Roca del Vallès
(08430).
En la clàusula cinquena del referit contracte, s’exposa que l’inici del citat
contracte va començar a comptar a partir del dia 1 d’agost de 2010 i que tindrà
una durada de sis (6) anys, amb opció de pròrroga per tres (3) anys més fins a
un període màxim de nou (9) anys (incloses les pròrrogues), conseqüentment
aquest contracte finalitza el 31 de juliol de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 21 de juliol de 2016 va
acordar aprovar la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les
Orenetes” entre aquest Ajuntament i l’ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, per
un període de l’1 d’agost de 2016 i tindrà efectes fins a la data en què es
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formalitzi el nou contracte, amb una durada màxima, en tot cas, d’un any (1),
és a dir, fins els 31 de juliol de 2017.
Tenint en compte que la voluntat de la regidoria d’Educació es continuar
prestant aquest servei d’escola bressol municipal a la Roca del Vallès.
Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent aprovi:
L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any: des de l’1 d’agost de 2017
fins el 31 de juliol de 2018.”
El 20 de juny de 2017 l’Interventor municipal ha emès informe favorable en
relació a la proposta de pròrroga i s’han efectuat les corresponent retencions de
crèdit amb números 220170007335, per import de 9.489,96 euros, i
220170007336, per import de 13.920,00 euros.
Vist l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada
del contracte, i que estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte que el contracte
expressament prevegi el contrari.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple, l’adopció
dels acords següents:
Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les
Orenetes” el 19 de juliol de 2010 entre aquest Ajuntament i ESCOLA BRESSOL
DEL BOSC, SCCL, en les mateixes condicions establertes en el citat contracte i
documentació annexa.

La pròrroga serà vigent des de l’1 d’agost de 2017 i tindrà una durada d’un any
(1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2018.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 23.409,96 euros,
corresponent al període de la pròrroga per l’anualitat 2017 amb càrrec a la
partida 08 323 48003 – Ajut escola bressol del vigent pressupost municipal,
d’acord amb el desglossament següent:
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Concepte Any 2017 Any 2018
Total
Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei
9.489,96 € 16.607,43 € 26.097,39 €
Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes
dels serveis prestats 13.920,00 € 24.360,00 € 38.280,00 €
Total 23.409,96 € 40.967,43 € 64.377,39 €
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, si escau.
Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquest acord al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del TRLCSP.
Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal
corresponent.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt és... El punt cinquè i sisè són la pròrroga dels contractes
de gestió indirecta de l’escola bressol de Les Orenetes i de l’escola de la Torreta. Si els
sembla, els tractem, si ho veuen bé, tractem conjuntament, i després els passem a
votació per separat. Té la paraula la regidora Roser Moreno.
Sra. Moreno.- Gràcies, alcalde. Doncs, sí, les dues escoles bressol han finalitzat el
contracte, i atès que fins el setembre no podrem començar els tràmits de licitació,
doncs, hem de fer una pròrroga fins que al setembre comencem els treballs de licitació
de les dues escoles bressol. Duem a aprovació la pròrroga dels dos contractes de les
dues escoles. Hi ha alguna pregunta?
Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs, passaríem a aprovació..., a votació i aprovació, si
s’escau, la pròrroga del contracte de l’escola bressol de Les Orenetes... Perdó, és que
he entès que ningú volia. Disculpi, eh?
Sr. Martín.- A ver, es muy breve. Cuando pasamos a votación, no recuerdo en qué
pleno, creo que en el pleno del mes de marzo o algo parecido, el tema de las
subvenciones que se le concedían a la escola bressol de la Torreta, creo que era,
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nosotros votamos favorablemente, como no podía ser de otra manera. Ahora también
votaremos favorablemente, pero quedamos emplazados a que en algún momento
todos los grupos políticos de este consistorio deberíamos de replantearnos todo lo que
es el tema de las escoles bressol de la Roca. Hemos perdido una oportunidad, si ahora
tenemos que prorrogar este contrato, pero pediríamos que, por favor, ya que este
contrato es una prórroga de un año, en este año que nos queda sentémonos, démosle
una pensada, porque todos somos conscientes de que, igual que la escola bressol de la
Roca centro más o menos está ahí, en el límite, más o menos, la de la Torreta está en
unos límites mínimos, mínimos, mínimos, por no decir que no justifican el tema de
mantenimiento, ¿de acuerdo?
Simplemente decir eso, que nos sentemos en este año que tenemos para cuando
tengamos que sacar a concurso las nuevas…, esta nueva concesión, que tengamos una
idea clara todos los grupos municipales de si hemos sido capaces o no de ponernos de
acuerdo. No tenemos por qué no ponernos de acuerdo, pero al menos que todos
sepamos a qué jugamos. Simplemente, gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més?
Sra. Moreno.- Sí. Dani, tens tota la raó, i sí que és veritat que quan parlàvem que a
l’escola bressol de la Torreta hi havia un molt baix índex de matriculació, aquest any
podem estar bastant contents perquè de moment tenim 28 infants matriculats. Sí, 28,
i de cara al setembre, a l’octubre més que al setembre, dos possibles lactants, per
tant, serien 29-30. És una matrícula molt viva, tant d’una escola com l’altra, les
escoles bressol van sempre en funció dels pares, de si troben feina, però estem
bastant contents perquè és el primer cop que, de moment, pinta bastant bé aquest
curs. De totes maneres, sí que és veritat que hem de parlar entre tots.
Sr. Alcalde.- Bé, jo només, per acabar, comentar que té tota la raó el Dani. Vam
parlar d’això. Estem esperant també una informació i que algú, d’alguna manera ja per
escrit o fefaent, ens digui si realment l’acceptació de la subvenció de l’escola bressol
per a la construcció en principi sempre l’hem lligat a pensar que ha de ser sempre
escola bressol, i si no, hem de tornar aquesta subvenció de 500.000 euros. A part, en
cap moment parla que s’hagi de tornar la part proporcional, sinó que parla de la
devolució de la... Bé, ells parlen de la devolució del que nosaltres vam rebre per a la
construcció, i per altra banda, en un punt diu que sempre que sigui per a destinació
pública.
Clar, aquí, en una de les lectures es pot interpretar que sempre ha de ser una escola
bressol pública, l’altra és que sempre ha de ser un equipament públic, per tant, el que
estem demanant nosaltres és que ens facin aquest aclariment per escrit, perquè si
realment el que surt és un equipament públic, aquí hi hauria un moment ja de
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seure’ns, i tot i que ara és veritat que quan vam començar les preinscripcions eren
molt baixes, els darrers temps ha anat pujant, perquè parlàvem d’una dotzena,
tretzena, catorzena, i anàvem així, amb comptagotes, fins ara quasi el doble, no? Per
tant, aquí sí que ho hauríem de fer, aquest debat, i prendre una decisió així. Si al final
aquell equipament l’hem de destinar per a algun altre equipament que també és
necessari per a la població, i que a dia d’avui no tenim.
De tota manera, és el que vostè ha dit, tenim un any per... Tenim bastant menys
temps per aconseguir ja, d’una vegada, aquesta resposta de la Generalitat, i que per
tant, puguem tenir un marge de treball i saber realment cap a on hem d’anar amb
aquest edifici.
Algun...? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per unanimitat. Aquesta era la de Les Orenetes. Passem al mateix punt, que
és el de la Torreta. Al punt següent, perdó.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat
Sr. Alcalde.- Aquesta era la de Les Orenetes.
B-6 Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta sota la modalitat de
concessió del servei públic d'escola bressol municipal de la Torreta.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
“El 22 d’agost de 2013 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL pera la gestió
indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol
municipal de la Torreta.
En el pacte cinquè –en el mateix sentit que la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que el contracte
tindria una durada de quatre (4) anys, a comptar des del dia següent a la seva
formalització. Així mateix, també s’estableix que el contracte es pot prorrogar,
per mutu acord, per un màxim de dos (2) anys més.
La mateixa clàusula estableix que una vegada finalitzat el termini d’aquest
contracte, si es donés el cas, continuarà en vigor fins a la finalització del curs
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escolar corresponent a aquell moment i pel temps mínim que resulti
indispensable fins que l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i adjudiqui el
nou contracte, quedant obligada el concessionari a continuar garantint
provisionalment la prestació dels serveis duran aquest període interí. Produïda,
en el seu cas, aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui, el
concessionari no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament,
sent la única contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del
contracte.
En tot cas, l’Ajuntament es reserva el dret de rescat la concessió abans del seu
venciment si ho justifiquen circumstàncies d’interès públic. En aquest supòsit
serà procedent el rescabalament dels danys i indemnitzacions dels perjudicis,
llevat que el rescat estigui basat en algun motiu imputable a culpa o dol de la
concessionari.
El servei públic municipal d’escola bressol s’ha de gestionar de forma indirecta,
sota la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el què estableix
el Reglament regulador del servei públic, aprovat pel Ple municipal en data 3 de
febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.
90, de 15 d’abril de 2005.
El 13 de juny de 2017 la tècnica d’Educació, Joventut i Solidaritat va emetre
informe en el sentit següent:
“En data 22 d’agost de 2013 es va formalitzar el contracte per a la gestió
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’Escola Bressol
Municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès, amb l’empresa SERVEIS PER A LA
INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS, SL amb CIF B-63248629 amb domicili a Gavà,
Rambla Pompeu Fabra núm. 137 baixos.
Tenint en compte la clàusula cinquena del referit contracte, en la qual s’exposa
que l’inici del citat contracte va començar a comptar a partir del dia 23 d’agost
de 2013 i que tindrà una durada de quatre (4) anys, amb opció de pròrroga per
dos (2) anys més fins a un període màxim de nou (6) anys (incloses les
pròrrogues), conseqüentment aquest contracte finalitza el 23 d’agost de 2017.
Tanmateix, cal indicar que, actualment hi ha una modificació del citat contracte
aprovada pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 26 de gener de 2017
per al curs acadèmic 2016-17, i per tant, deixarà de tenir efectes a finals de
juliol de 2017.
Atès que la voluntat del consistori és seguir prestant el servei públic d’Escola
Bressol Municipal La Torreta.
Per tot l’exposat, es proposa la conveniència que l’òrgan competent aprovi:
- L’execució d’un període de pròrroga d’un (1) any: des del 23 d’agost de 2017
fins el 23 d’agost de 2018, amb les mateixes condicions que el contracte
originari.”
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Vist l’informe favorable de l’Interventor municipal de 19 de juny de 2017 emès
en relació a la proposta de pròrroga i que s’han efectuat les corresponents
retencions de crèdit amb números 220170007314 i 220170007311,
corresponents a l’any 2017, per a garantir la despesa inherent a aquest acord.
El 20 de juny de 2017 (Registre de sortida núm. 3091) i acceptada el 21 de
juny de 2017, es va donar audiència per deu dies al concessionari perquè
manifestés la seva conformitat o disconformitat amb la pròrroga proposada.
El 21 de juny de 2017 (Registre d’entrada núm. 5478) el concessionari presenta
escrit on manifesta que:
“.../...l’empresa està disposada acceptar la pròrroga d’un curs, sempre i quan
es modifiqui el citat contracte, tal i com s’ha fet durant els 4 anys de concessió.
SOL·LICITA
Que per al curs 2017-2018 es faci una modificació del contracte per a la gestió
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol
municipal de la Torreta, a la Roca del Vallès, que la nostra empresa té signat
amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès a 22 d’agost de 2013 a la Roca del
Vallès i que té una durada inicial de 4 anys amb possibilitat de pròrroga.
Aquesta modificació de contracte ve emparada per la llei de Contractes del
Sector Públic que preveu la possibilitat de modificar el contracte per tal de
mantenir l’equilibri econòmica de la concessió, i tal i com recullen els plecs de
condicions administratives que regeixen el contracte així com el propi contracte.
El contracte inicial estava previst, tal i com dictaminaven les bases de la
licitació, per una ocupació de 82 infants i actualment hi ha una matrícula per al
curs 2017- 2018 de 28 infants.”
Vist l’article 23 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la durada
del contracte, i que estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de
contractació i serà obligatòria per a l’empresari, excepte que el contracte
expressament prevegi el contrari.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la
forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la
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Torreta, a la Roca del Vallès, en les mateixes condicions establertes en el citat
contracte i documentació annexa.
La pròrroga serà vigent des del 23 d’agost de 2017 fins al 22 d’agost de 2018.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa derivada d’aquesta pròrroga,
amb càrrec a la partida 08 323 48003 – Ajut Escola Bressol del vigent
pressupost municipal:
Concepte Any 2017 Any 2018 Total
Aportació municipal – Per garantir la prestació del servei 1.623,60 €. 2.841,30
€.
4.464,90 €.
Aportació municipal – Per cobrir la baixada de les tarifes dels serveis prestats
13.120,00 €. 22.960,00 €. 36.080,00 €.
----------------- - ----------------- - ----------------- Total 14.743,60 €. 25.801,30 €. 40.544,90 €.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER
JUNTS, SL.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès.
Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques d’aquest acord al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del TRLCSP.
Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal
corresponent.
Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al mateix punt, que és el de la Torreta. Al punt següent, perdó.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per unanimitat.

Àrea de Serveis Econòmics
B-7 Aprovació de la renovació de preus del contracte de manteniment de
l’enllumenat públic de l’any 2017.
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
Vistos els articles que van del 89 al 94 que formen el Capitol II, Revisión de
precios de los contratos de las AAPP, del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14
de novembre, pel que s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Vist el contracte firmat el 18 de maig del 2015 amb l’empresa RUBATEC amb NIF
A60744216, referent a la PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MILLORA, MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ DE L’ENULLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA
ROCA DEL VALLÈS.
Vista la Clàusula 17a. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE PREUS del contracte, en el
que es determina que la primera actualització dels preus es realitzarà al cap d’un
any de la formalització del contracte, és a dir, el 18 de maig del 2016 i així
successivament.
Aquesta mateixa Clàusula 17a. del contracte estableix les fórmules a aplicar per la
revisió dels preus del contracte, concretament pels preus de les prestacions P1,
P2, P4 i P6.
Vist l’informe d’intervenció 2017/139 del 5 de juny de 2017.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR la revisió de preus realitzada en data 1 de juny de 2017, del
contracte firmat el 18 de maig del 2015 amb l’empresa Rubatec, referent a la
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MILLORA, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
L’ENULLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA ROCA DEL VALLÈS, que
a continuació és detalla:
Prestació P1 – Serveis Energètics. Amortització de la inversió
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De l’aplicació de les anteriors fórmules resulta que les mensualitats a aplicar
durant el període del juny del 2017 al maig del 2018, és el següent:
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Any

2017

2018

Mesos

Imports

Juny

13556,21

Juliol

13556,21

Agost

13556,21

Setembre

13556,21

Octubre

13556,21

Novembre

13556,21

Desembre

13556,21

Gener

13556,21

Febrer

13556,21

Març

13556,21

Abril

13556,21

Maig

13556,21

Imports amb IVA inclòs
Prestació P2 – Manteniment
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De l’aplicació d’aquesta fórmula referenciada a l’IPC, les mensualitats pel periode
del 01 de juny del 2017 al 31 de maig del 2018 és el següent:
P2' = P2 x
{1+(0.85xIPC)}

P2 =

28.925,62

IPC =

P2’ =

2,6%

29.564,88 Euros anual

P2’ =
P2’=

(De Març de 2014 a Abril
2017)

2.463,74 Euros mensual
2.981,13 Euros amb IVA inclòs

Any

2017

Mesos

Imports

Juny

2981,13

Juliol

2981,13

Agost

2981,13
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2018

Setembre

2981,13

Octubre

2981,13

Novembre

2981,13

Desembre

2981,13

Gener

2981,13

Febrer

2981,13

Març

2981,13

Abril

2981,13

Maig

2981,13

Imports amb IVA inclòs
Prestació P6 – Treballs complementaris
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D’acord amb els índex obtinguts del INE (Instituto Nacional d’Estadística)
disponibles a la data de licitació, és a dir, del mes de març del 2014 i, els
disponibles a la data de revisió, és a dir, els de març del 2017, el resultat del Kt
és:
Kt =

0,9748295

Per tant, el preu revisat P6’, serà el producte del preu P6 multiplicat pel Kt.
SEGON.- TRASLLADAR còpia de l’acord, a la mercantil RUBATEC, SA. (CIF
número A60744216), als efectes escaients.
TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord, als Serveis Econòmics/Intervenció i a
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt setè és l’aprovació de la renovació dels preus del contracte de
manteniment de l’enllumenat públic per a l’any 2017. Té la paraula el senyor Carles
Fernández.
Sr. Fernández.- Bona tarda. D’acord amb el contracte que es va establir amb
l’empresa, que és Rubatec, pel tema dels serveis de millora, manteniment i
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès,
anualment s’ha de procedir a una revisió de preus, d’acord amb unes fórmules que fan
referència, per una banda al que seria l’amortització de la inversió realitzada, i per una
altra, el que fa referència al manteniment.
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Aplicant les fórmules, surt que el cost des de juny del 2017 fins a maig del 2018 seria
de, pel que fa a l’amortització, de 13.556,21, IVA inclòs, i pel que fa al manteniment,
2.981,13, IVA inclòs. Per tant, és una actualització molt lligada, en el cas de
manteniment, al tema de l’IPC, i en el cas de l’amortització, lligada a una fórmula
diguem-ne financera. Per tant, aquests són els dos imports que... Senzillament és una
aplicació de fórmula, no hi ha més. Una mica més que l’any passat, sí, sí. Ara no me’n
recordo exactament, no ho tinc aquí apuntat, no m’he apuntat els imports de l’any
passat, no sé si l’interventor ho té a mà i ja ho us ho podem dir.
En el tema de la inversió, passem de... Em sembla que són uns 70 euros d’increment,
en el tema de la inversió. En aquests moments, estem a 13.556, i estàvem a 13.489.
Per tant, hi ha aquests 70 euros. L’altre tema no...
Jo crec que en el tema de l’IPC... Hi ha un increment d’IPC de març de... Jo crec que
també puja alguna cosa més, el tema de... Hi havia un coeficient de 0,97... Sí, perdó.
Sí, en aquest cas, sí. Pels treballs complementaris –pels treballs complementaris. Per
al que seria això, sí que hi ha un coeficient de 0,97, per al que són els treballs
complementaris. La fórmula dels treballs complementaris, sí que en aquest cas hi ha
un coeficient de 0,97.
(Veus de fons.)
Sr. Alcalde.- Alguna intervenció? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat
B-8 Rectificació de l’acord de Ple de 30 de març de 2017 sobre la modificació
de les tarifes de la taxa de subministrament d’aigua.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
VIST la tramitació administrativa que s’ha efectuat de l’aprovació, per part del
Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària celebrada en data 30 de
març de 2017, de la modificació de les tarifes vigents que figuren en la Tarifa
primera, de l’article 6è. – Quota tributària, de l’Ordenança Fiscal número 18Taxa pel subministrament d’aigua, per a l’any 2017.
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VIST que la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
donant compliment a les seves obligacions de la funció interventora -així com
del control financer-, observa de l’existència d’una errada -en el moment
d’informar dels metres cúbics al mes es consideraven mínims- de l’ús industrial
i de l’ús penitenciari.
VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, que conclou amb la necessitat d’adoptar un acord de rectificació, a
l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, que estableix al seu punt
segon, que les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- RECTIFICAR a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
l’esquema que figura a la Tarifa primera, de l’article 6è. – Quota tributària, de
l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua, per a l’any 2017,
d’acord amb:
El que apareix:

TARIFA (en metres cúbics al mes)

IMPORT

Ús domèstic
0,3092
euros/m3./mes
0,6033
euros/m3./mes
1.4946
euros/m3./mes

Fins el mínim (10 m3./mes)
Del mínim al triple del mínim
Excés del triple del mínim
Ús industrial
Fins al mínim (60 m3./mes)
Del mínim fins a 900 m3./mes

0,6584
euros/m3./mes
1,8349
euros/m3./mes
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2,3835
euros/m3./mes

Excés de 900 m3./mes
Ús penitenciari

0,7304
euros/m3./mes
2,0879
euros/m3./mes

Fins el mínim (60 m3./mes)
Excés del mínim
Conservació de Comptador

0,424 euros/mes

El que hauria d’aparèixer:

TARIFA (en metres cúbics al mes)

IMPORT

Ús domèstic
0,3092
euros/m3./mes
0,6033
euros/m3./mes
1.4946
euros/m3./mes

Fins el mínim (10 m3./mes)
Del mínim al triple del mínim
Excés del triple del mínim
Ús industrial
Fins al mínim (20 m3./mes)
Del mínim fins a 900 m3./mes
Excés de 900 m3./mes

0,6584
euros/m3./mes
1,8349
euros/m3./mes
2,3835
euros/m3./mes

Ús penitenciari
0,7304
euros/m3./mes
2,0879
euros/m3./mes

Fins el mínim (20 m3./mes)
Excés del mínim
Conservació de Comptador

0,424 euros/mes

SEGON.- ADJUNTAR l’acord de rectificació, a l’expedient administratiu existent
de la modificació de les tarifes vigents que figuren en la Tarifa primera, de
l’article 6è. – Quota tributària, de l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel
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subministrament d’aigua, per a l’any 2017, aprovat pel Ple de la Corporació
municipal, en sessió ordinària celebrada en data 30 de març de 2017.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Tauler d’edictes electrònics i en el Tauler d’anuncis, l’acord de rectificació, als
efectes escaients.
QUART.- TRASLLADAR l’acord de rectificació, a la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367,
en tractar-se de l’adjudicatària del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de
2001, als efectes escaients.
CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord de rectificació, a la Intervenció/Serveis
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt vuitè és la rectificació de l’acord del 30 del 3 de 2017 sobre la
modificació de tarifes del subministrament d’aigua. Té la paraula el senyor Carles
Fernández.
Sr. Fernández.- Bona tarda de nou. Un cop es va fer l’aprovació, en el passat ple, de
la tarifa, l’increment de tarifa de preus d’aigua, i quan es va procedir a desenvolupar el
tema, ens vam adonar d’un error material que s’havia produït, que era que en la tarifa
industrial i en la tarifa d’ús penitenciari, els mínims estaven establerts, i els càlculs
s’havien fet amb els mínims establerts en 20 metres cúbics més, i com que les
facturacions es fan trimestralment i es parla de 60 metres cúbics trimestrals, es va
produir aquí, diguem-ne, un trasbals de dades, i es va posar com a 60 metres cúbics al
mes, quan tots els càlculs s’havien fet, tal com l’expedient explica a bastament, amb el
mínim de 20 metres cúbics al mes. Llavors, el que fem és aquesta “subsanació”
d’error, que ens permet, doncs, seguir aplicant les tarifes des del moment en què van
ser aprovades definitivament.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyor Álvarez.
Sr. Álvarez.- Una pregunta, un dubte només. Això vol dir que les tarifes no eren
d’aplicació, i ho seran una vegada estigui aprovat el tràmit definitivament? O no?
Sr. Fernández.- El que he intentat explicar, potser no ho he explicat bé, és que en ser
un error material, les tarifes seran d’aplicació des de l’aprovació definitiva de la...,
estem fent una rectificació, per tant, es podrien fer, pel que hem comentat a nivell
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jurídic, des del moment en què van quedar aprovades definitivament. Publicades,
evidentment.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Sr. Alcalde.- Aprovat. Jo crec que hauríem de repetir la votació, perquè sóc
conscients, i m’ha sorprès molt i per això m’he quedat descol·locat. Si els sembla,
passem a votació una altra vegada, més que res perquè els senyors d’Iniciativa van dir
un sentit de vot en la comissió informativa, i ara han dit el contrari, em sembla, del
que volien... Doncs... (Veus de fons.) Doncs, acabem de fer la votació i, en tot cas... O
fem una cosa... Tu havies votat, em sembla que faltava... Ah, doncs era jo. D’acord.
Doncs, sí, i llavors, és l’aprovació –em sap greu– per 3 vots negatius i 12 “sí”. Farem
constar, ara que ja està feta la votació, aquest tema que el Grup d’Iniciativa, en el seu
sentit de vot s’han confós perquè en principi ells, al contrari, volien votar també... Sí,
digui’m.
(Veu de fons.)
Això. Doncs, si volen fer explicació de vot, perquè si no, sembla que els estigui...
Doncs, res, no el volen fer. Doncs, ja està.
Votacions:
S’aprova per 12 vots favorables, manifestats pels regidors del grup municipal d’ERC
(4), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1), i 3 vots en contra manifestats per 3
regidors de CIU.
B-9
Modificació pressupostària número 2017/06, en la modalitat de
suplements de crèdit, per amortitzar un deute financer, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
ATÈS que l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil Arc concesionaria de
obras y servicios, SA., amb CIF número A-59859306, adjudicatària del
contracte de concessió d’obra pública que tenia per objecte la construcció i
posterior cessió a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, conservació i futura
reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu municipal de la Roca del Vallès
i la construcció dels vestuaris del camp de futbol i els projectes necessaris i
obres complementàries, han arribat a un acord per resoldre, en la modalitat de
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mutu acord -a l’empara de la Clàusula 32.1.D, del Plec de clàusules
administratives particulars regulador de les bases per a l’adjudicació del
contracte de concessió d’obra pública que tenia per objecte la construcció i
posterior cessió a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, conservació i futura
reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu municipal de la Roca del Vallès
i la construcció dels vestuaris del camp de futbol i els projectes necessaris i
obres complementàries-, l’esmentat contracte.
ATÈS l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix que, en el cas que la
liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals, a reduir el
nivell d’endeutament net, sempre amb el límit del volum d’endeutament, si
aquest fos inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció del deute.
ATÈS que de l’anàlisi de les clàusules del contracte, signat en data 7 d’octubre
de 2005, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la mercantil Arc
concesionaria de obras y servicios, SA., amb CIF número A-59859306, i que te
per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, conservació i futura reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu
municipal de la Roca del Vallès i la construcció dels vestuaris del camp de futbol
i els projectes necessaris i obres complementàries, aquest s’encabeix clarament
en la figura de l’arrendament financer i, en conseqüència, s’ha de registrar, el
deute pendent, a la comptabilitat municipal, com un deute financer.
ATÈS que els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es regulen al
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’Ajuntament de La Roca del Vallès
ha d’assignar crèdit per a la formalització del mutu acord, informat
anteriorment, tota vegada, les despeses específiques i determinades no poden
demorar-se fins l’any 2017 i per les quals el crèdit consignat al Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2017, resulta
insuficient.
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ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, estableix que aquestes
modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, aquests expedients han de ser
incoats per ordre de l’Alcalde-President, havent-se d’acompanyar d’una
Memòria justificativa de la necessitat de la mesura.
ATÈS la possibilitat d’aplicar el superàvit pressupostari de l’exercici 2016,
confirmat per un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals positiu,
a la reducció del deute, segons l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i considerant que
les despeses, no poden demorar-se fins l’exercici següent, pel qual no existeix
crèdit, en data 10 de juliol de 2017, i per Provisió de l’Alcaldia-Presidència,
s’han disposat les instruccions, per tal d’efectuar la modificació pressupostària
número 2017/06, en la modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar un
deute financer, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març,
per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que
s’aprovà l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
ATÈS que en data 10 de juliol de 2017, es va emetre la Memòria explicativa del
contingut de la modificació pressupostària número 2017/06, en la modalitat de
suplements de crèdit, per amortitzar un deute financer, finançat amb càrrec al
romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, de conformitat amb
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la qual s’especificaven la modalitat de la
modificació de crèdit, el finançament de l’operació i la seva justificació.
ATÈS que en data 10 de juliol de 2017, s’ha emès l’Informe d’Avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària1 i l’Informe de la
1 De conformitat amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció municipal
elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter
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Intervenció municipal2, on es posa de manifest el compliment dels requisits
necessaris, per aplicar l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i s’informa favorablement a
la proposta de la modificació pressupostària número 2017/06, en la modalitat
de suplements de crèdit, per amortitzar un deute financer, finançat amb càrrec
al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, de conformitat amb
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que
disposa el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta, es proposa a la
Comissió informativa que dictamini sobre els següents,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de crèdits 2017/06, en la
modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar un deute financer, finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, de
conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, amb el següent detall:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES

independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2 No resultarà obligatori incorporar un informe independent avaluant l’estabilitat pressupostària
d’aquesta modificació pressupostària, si bé, se recomana procedir a avaluar la mateixa, partint de
previsions de liquidació de l’exercici en què es requereixi efectuar la mateixa. Si es deriva una situació
d’inestabilitat, com a conseqüència d’aquesta modificació pressupostària finançada amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, l’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, imposa la obligació d’aprovar un pla econòmic financer en la liquidació del pressupost.
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Aplicació

Denominació

Import

09 342 64800 Amortització per l’adquisició del pavelló
esportiu

3.700.000,00 €.
----------------------

TOTAL

3.700.000,00 €.

SEGON.- INFORMAR que aquestes despeses es financen, de conformitat amb
l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 36.1.a) i
51.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I,
del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, calculat d’acord amb allò
que estableixen els articles 101 a 104 del Reial decret.
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
Aplicació
09 342 64800

Denominació

Import

Amortització per l’adquisició del pavelló
esportiu

3.700.000,00 €.
----------------------

TOTAL

3.700.000,00 €.

TERCER.- INFORMAR del compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
QUART.- INFORMAR del compliment dels requisits que s’estableix a l’article
37.2.a) i l’article 37.2.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la
impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència, en l’estat de despeses del Pressupost, de crèdit
destinat a aquesta finalitat específic, que haurà de verificar-se en el
nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació de crèdits 2017/06, en la
modalitat de suplements de crèdit, per amortitzar un deute financer, finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, de
conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, pel termini de quinze (15) dies hàbils,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en els
taulers d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes de
presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la modificació
definitivament aprovada en el supòsit de no produir-se reclamacions.

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt següent, la modificació de crèdits 2017/06, en la
modalitat dels suplements de crèdit per amortitzar un deute financer, finançament a
càrrec del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals. Té la paraula el
senyor Carlos Fernández.
Sr. Fernández.- Bé, bona tarda de nou. Cal explicar, és a dir, aquí el que fem és una
modificació de crèdit, o sigui, el que és el punt en sí és molt senzill, és una modificació
de crèdit, estem passant diners de romanent de Tresoreria a una partida per
amortitzar un préstec. Un crèdit. Un deute.
Això és una de les qüestions per a les que es pot destinar, sobretot de les primeres a
què s’ha de destinar el romanent, que és eixugar deutes, i per tant, fins aquí no tindria
més explicació, però val la pena explicar quin és el deute que es liquida amb aquesta
partida, perquè és un deute que té una importància i que té uns efectes a nivell
municipal: és el deute pendent de la construcció del pavelló. La construcció del pavelló
es va finançar a través d’un contracte de concessió d’obra, que tenia un pagament
ajornat a 20 anys. Portem 9 anys pagats, i queden en aquests moments, comptant
2017, 11 anys de pagar.
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El fet que l’ajuntament hagi tingut un romanent de Tresoreria de 5 milions i mig,
doncs, fa –cosa que és desmesurada, des del nostre punt de vista, perquè els diners
de l’ajuntament han d’estar en servei, no han d’estar en els comptes de l’ajuntament–
permet en aquests moments fer aquesta operació, plantejar aquesta operació.
És una operació que tal com s’ha plantejat, i que passarà al ple de setembre, el que és
l’operació de liquidació, de cancel·lació d’aquest deute, la resolució d’aquest contracte,
que passarà al mes de setembre. Passem ara això per tenir disponibilitat, tenir ja
aprovada la disponibilitat econòmica, i tal com deia, aquesta operació té tres parts
positives econòmicament per al municipi. Una primera és que la diferència entre el que
pagaríem en els 11 anys que ens queden, sumant totes les quotes, estaríem al voltant
d’un estalvi, en pagar-ho ara de cop, d’uns 2 milions d’euros.
Després, la segona, i important també, és que això ens fa baixar el ràtio
d’endeutament i permet poder tenir disponibilitat per concertar préstecs per a inversió,
per tant, ens permet mantenir, fer inversions necessàries i imprescindibles en el nostre
municipi.
I la tercera part, i no menys important, és que allibera entre 490 i 500.000 euros, en
aquests moments 490 però com que això s’actualitza amb IPC de mitjana, més de mig
milió d’euros anuals de capítol 2, que poden posar-se a disposició de la millora de
serveis en el municipi. Per tant, mirant endavant, pensem que és un acord que reuneix
tres condicions que són favorables per al municipi, i per això el portarem a aprovació el
mes de setembre, tot i que avui l’únic que fem és posar diners del romanent a una
partida perquè en el moment en què es faci, es presenti a ple, i si s’aprova aquesta
resolució de contracte de mutu acord, tinguem els diners disponibles per fer-ho efectiu
immediatament i produir aquest estalvi, aquests tres aspectes positius que té aquest
acord.
L’import que traspassem és de 3.700.000 euros, més 200.000 euros que ja hi havia en
la partida provinent del pressupost d’aquest any, que eren els 200.000 previstos
d’amortització d’aquest any, fa que hi hagi una disponibilitat de 3.900.000 euros, i
estem parlant d’una operació que estarà rodant els 3.788.000 euros.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Senyor Dani Martín, d’Iniciativa. Senyor
César Alcalá, del PP.
Sr. Alcalá.- Només voldria fer un comentari. Bé, una pregunta. El tema del ràtio
d’endeutament, se sap a quant quedarà? I també felicitar-nos perquè ja s’havia
comentat alguna vegada el tema aquest que puguem abaixar l’endeutament,
diguéssim, municipal.
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Sr. Alcalde.- Ja està. Senyor Dani Martín, d’Iniciativa.
Sr. Martín.- Vale. Hoy es el día de... Vamos demasiado rápido, hoy es el día de las
equivocaciones, ¿eh? A ver, antes de que… Me imagino que éste es el punto del orden
del día donde no iremos tan rápido, supongo. A ver, aquí nosotros, Iniciativa, es un
tema que cuando estuvimos hablando del remanente, del superávit presupuestario y
todas aquellas historias, ya dijimos que el remanente era igual al fondo de maniobra,
etcétera.
Es decir, el Ayuntamiento de La Roca financieramente está bien, gracias a la buena
gestión de los últimos años, no diré que no. Mi opinión ya sabéis cual es, ya la dije en
su momento, pero resulta que ahora tenemos un exceso de liquidez. Tenemos un
exceso de liquidez que nos lleva casi a un 50 por ciento de lo que es nuestro
presupuesto. Según ha dicho Carles, o lo dijo en su momento, en cash había unos 6
millones de euros, más o menos, y ahora probablemente habrá aumentado. Eso quiere
decir que de un presupuesto de entre 12 y 14 millones, resulta que tenemos el 50 por
ciento en efectivo. Esto es una ratio de liquidez brutal, y significa que tenemos dinero
ocioso, y ese dinero ocioso no sirve para nada.
Tenemos un dinero ocioso con una ratio de endeudamiento, lo ha dicho Carles, que
roza el 110 por ciento, si no recuerdo mal, por lo tanto, a nosotros nos parece que ésta
es una operación correcta, muy correcta desde el punto de vista financiero, desde el
punto de vista político ya otros opinarán, pero desde el punto de vista financiero es
óptima. Además, creemos que es insuficiente. Nosotros creemos que, si tenemos
dinero suficiente y no pone en peligro el tema de las tensiones famosas de Tesorería,
deberíamos también de enjugar la otra deuda que tenemos, que es el tema del
alumbrado público.
Con esto nos vamos a un endeudamiento, como creo haber oído a Carles, con el que
estamos sobre el 50 y poco por ciento del nivel de deuda, que nos permite empezar a
pedir préstamos para poder hacer algo, porque gracias al tema de la famosa regla del
gasto, aun teniendo ese dinero, no podemos hacer las inversiones, a no ser que sean
en aquellas famosas inversiones financieramente sostenibles, que están muy bien
tasadas y demás. Por lo tanto, nosotros creemos que el equipo de gobierno en este
caso ha hecho una operación correcta, creemos, a nuestro modesto entender,
insuficiente, se debería de haber hecho también el tema de la luz, pero correcto, muy
correcto, y encima significa un ahorro muy importante en los próximos años. Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Ros.
Sr. Ros.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquí estem davant d’un dels despropòsits
més grans que ha patit aquest ajuntament. No rigui, senyor Carles Fernández, vostè
era el regidor d’Esports que va fer construir el pavelló. No sé si se’n recorda, era el
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regidor que acompanyava els autocars d’avis, com aquells que van a la Festa de la
Rosa a Cornellà, a visitar el pavelló en obres, l’altre dia m’ho va recordar algú que
havia estat en aquelles visites famoses.
A discrepància del senyor Dani Martín, nosaltres no pensem que res que es pugui fer
ara amb aquest pavelló pugui ser una bona operació. El camí que portaven aquests
vuit anys de deute encobert, perquè això no es compatibilitzava com a deute fins una
resolució, un decret de l’any 2015, el camí que portava era acabar pagant 14 milions
d’euros per aquest pavelló; 14.
Hem calculat que l’estalvi serà d’1 milió i mig, no de 2, d’1 i mig. Però deixant a banda
l’estalvi, que evidentment és la bona noticia, és del que podem estar contents, si és
que podem estar contents d’alguna cosa de tot el que ha passat aquí, suposant que
tanquem en 12 milions després d’aquests 3.783.000, que no els ha dit tots, que
pagarem avui, després d’aquests 12 milions que acabarem pagant per aquest pavelló,
n’haguéssim pogut construir sis –sis– en preus d’avui. He tingut aquest matí a les
meves mans el pressupost d’un pavelló que es comencen les obres a l’agost, per
1.700.000 euros. Més de sis en podríem fer. Amb aquests 3.783.000 euros d’avui, en
podríem fer dos, havent pagat els altres 10 milions que ja hem pagat. És un
despropòsit que no té qualificatius de cap tipus en aquest municipi. Tot el que es faci
és d’una negativitat absoluta.
I en aquest moment per què es fa això? Doncs, es fa per una senzilla raó: per reduir
deute. Amb això estaríem d’acord, reduir deute ha estat la feina que hem hagut de fer
en els darrers vuit anys, quan el nostre ajuntament es va posar al 110 per cent de
deute, al juliol del 2007, amb aquell famós crèdit que vam haver de subscriure de
3.200.000 euros per fer front a inversions que no tenien solidesa econòmica al darrere,
i que havien quedat en un forat econòmic. Des d’aquell moment, 110 per cent
d’endeutament, any 2007, primer govern nostre, fins el 2015, en què vam deixar
l’alcaldia, vam reduir el deute a un 55 per cent.
Ara què ha passat? Doncs, que aquest decret, que posa al seu lloc el que és deute
encobert, que era el pavelló, aquest pavelló no s’hagués pogut fer mai amb la
normativa actual, aquest despropòsit no s’hagués produït mai amb la normativa actual,
ara els posava en aquests 110 que ha dit el Dani Martín, que em sembla que s’ha
equivocat perquè l’altre dia ens va dir que era un 90 i escaig. Però amb el 90 i escaig
vostès no poden fer inversions, han d’anar a un pla de sanejament, no es poden... Per
què fan aquesta amortització ara? Per poder-se endeutar. En comptes d’autoritzar... El
dinero circulante, que ha dit el señor Dani Martín, en comptes d’autoritzar el romanent
per a totes les necessitats que té el poble, en aquest moment, si hi ha una companyia
en fallida, com és la companyia ARC, del Grup TAU-ICESA, la negociació havia d’haver
estat molt més dura, molt més dura. Hem de pagar encara 3.783.000 euros després
de tot el que s’ha pagat, només s’està fent –només s’està fent– per poder alliberar la

74
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
04/10/2017

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

05/10/2017

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4247355f56134ec790f12a5e49b00a9d001

Url de validació

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

Data document: 04/08/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

capacitat de maniobra d’endeutament, i l’any que ve, tornar-nos a endeutar i tornar a
cometre les mateixes errades.
Ens sap greu al nostre grup, perquè l’esforç que hem hagut de fer, no nosaltres com a
govern, que vam patir molt, sinó tots els ciutadans quan teníem un fanal encès i un
fanal apagat, quan vam haver de treure 75.000 euros del contracte de neteja viària i
retirar les màquines per poder fer front a pressupostos que si no haguéssim fet això
s’hagués tancat amb dèficit públic. Gràcies a aquest esforç, ara és quan tenim aquests
5 milions i mig, 4 i mig l’any passat, quan encara estàvem nosaltres al govern i teníem
la regidoria d’Hisenda.
Després d’aquesta bona feina que ens ha reconegut el company Dani Martín,
d’Iniciativa per Catalunya Verds, després d’aquesta bona feina de sanejar l’economia,
ens sap greu que aquests diners vagin a parar una vegada més a aquest forat negre
que ha estat el pavelló municipal poliesportiu. Realment un desgavell que no té
qualificatius.
Tancarem el capítol aquí. Avui probablement és gairebé un dels darrers dies, no dic el
darrer perquè sempre queden coses penjant i és possible que ens trobem encara amb
algun ple que s’hagi de tancar alguna coseta, però realment no podem felicitar-nos de
cap manera, no podem estar contents de res del que ha passat aquí. I sabent que en
aquest moment amb aquests diners podíem construir dos pavellons més, realment ens
hem de plantejar moltes coses.
Voldria afegir que el fet que a més el consistori, l’ajuntament, s’estalviï 480.000 euros,
alliberi 480.000 euros del pressupost ordinari, això també és una bona noticia perquè
permet donar serveis al capítol 2, en el capítol del dia a dia, en el capítol que més pot
notar el ciutadà, però és evident que són molts diners que s’alliberen. Hem rebut
recentment, ahir o abans d’ahir, un informatiu de partit, d’Esquerra Republicana
concretament, en un correu no autoritzat, per cert, però bé, això és un altre tema, on
es parla de números, números, i que estem tan bé i tenim tants diners. Doncs,
nosaltres llencem una proposta: quan a l’octubre aprovem les ordenances fiscals,
potser ens hauríem de plantejar una reducció de l’IBI d’un 10 per cent, perquè el
ciutadà no té per què patir això. Perquè si s’ha estat pagant més en els darrers anys és
perquè havíem de fer front a aquest deute pendent tan bèstia del pavelló i a la seva
sentència, que ens va obligar a 1.600.000 euros el 2011. Plantegem-nos-ho molt bé,
perquè realment ningú ens ha demanat opinió.
Potser farem una reunió per al ROM, potser farem una reunió per a l’escola bressol,
però per a aquest tema tan important ningú ens ha demanat opinió, no s’ha demanat
opinió al ciutadà, no se li ha preguntat a ningú, no s’ha fet participació ciutadana per
veure què preferia la gent, si la gent preferia eixugar aquest deute o obrir el carrer
Sant Sadurní fins a baix de tot, que al senyor Lorenzana li aniria molt bé per a casa
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seva. Ens ho havien proposat durant quatre anys. Ara ho canviarem això? Doncs,
potser hi ha altres prioritats. A la Torreta esperen el Passatge Espanya, i resulta que
potser farem una inversió la quarta part del que s’hauria de fer.
I hi ha moltes inversions pendents, moltes, i resulta que tot s’està enterrant en el
mateix forat, i sense participació i sense opinió dels demés grups, sense que ningú
hagi pogut dir res. Estem parlant de 3.783.000 euros. Són molts, molts diners, a afegir
als gairebé 10 que ja havíem pagat.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sí, endavant, senyor Fernández. No sé si ho vol vostè per
al·lusions.
Sr. Lorenzana.- Sí, voldria dir alguna cosa per al·lusions.
Sr. Alcalde.- I d’això? O s’espera al final de tot? Com ho prefereixi.
Sr. Lorenzana.- Parlo ara i així tanquem aquest tema. Miri, senyor Ros, ja
m’estranyava a mi que portéssim tants plens vostè i jo amb esgrima de saló.
M’estranyava. I avui ha caigut molt baix, però molt baix. El carrer Sant Sadurní.
Perllongar el carrer Sant Sadurní no és bo perquè jo arribi a casa, el carrer Sant
Sadurní és bo perquè la Roca centre deixi de ser la ratera en la qual vostè l’ha
convertit amb la famosa anella viària. I ens serviria per desviar el trànsit pel centre del
poble, i ens serviria per millorar les connexions interiors, i que no fos tan perillós per
als vianants, per als ciclistes, per a tothom, circular pel centre del nostre municipi. No
és bo perquè jo arribi a casa meva. Jo arribo perfectament a casa meva, fent totes les
voltes que calgui, gràcies a vostè. Però em sembla de molt mal estil i de molt baixa
qualitat política i personal que vostè, en un tema que té a veure amb el pavelló
municipal, em posi a mi pel mig, que estic o m’hauria de beneficiar d’una obra que
s’hauria d’haver fet amb els diners que vostè va malgastar en el carrer Catalunya.
Això, senyor Ros, és patètic. Que vostè utilitzi contínuament qualsevol tema per
desviar l’atenció de les seves responsabilitats és patètic. I s’hauria de començar vostè
a plantejar realment què està fent en aquest ple municipal.
Sr. Fernández.- Sí. Bé, anem a veure. Ha dit moltes coses. Jo li vaig comentar en una
comissió informativa ja fa temps que discussions sobre el tema del pavelló no en
tindria més amb vostè. I és el que penso fer. El tema del pavelló és un tema
políticament amortitzat. Vostè, en la seva desesperació de persona que ha fracassat en
projecte polític, doncs, intenta remoure el que considera que és porqueria per intentar
aixecar el cap en una situació en la que políticament en el municipi està desaparegut.
Per tant, com que el meu objectiu no és mirar enrere, ni és la meva funció en
l’ajuntament mirar enrere, sinó mirar endavant, jo crec que aquesta proposta és una
proposta que soluciona i estalvia a l’ajuntament uns diners. I la meva obligació com a
regidor d’Hisenda és intentar gestionar els diners el millor possible.
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La meva funció no serà, ni ha sigut ni serà mai fer que al compte de l’ajuntament hi
hagi milions i milions i milions a costa de mals serveis en el municipi. No serà aquesta
mai la meva funció com a regidor d’Hisenda. La meva funció com a regidor d’Hisenda
és que tots els diners que té l’ajuntament estiguin al carrer en serveis, no en els
comptes de l’ajuntament ni en romanents de Tresoreria. Per tant, la nostra funció és
utilitzar aquests recursos perquè millorin la situació del municipi. I aquest és l’element
important d’avui.
Vostè vol desviar l’atenció carregant contra el senyor Francisco García Lorenzana,
carregant contra mi amb uns autocars, és a dir, quants viatges ha portat vostè a gent
a fer coses intentant comprar vots, senyor Ros? És a dir, donar lliçons vostè d’aquests
temes, poques –poques.
Una sentencia del pavelló d’1.600.000 euros gràcies a una signatura en la que vostè va
reconèixer aquests deutes. A veure, si no m’equivoco..., al final no l’he agafat. Sí que
l’he afagat, és on prenc les notes, aquí està. Aquesta d’aquí és la seva firma. Això,
només amb la signatura de vostè, resum econòmic de la concessió d’obra pública del
complex esportiu de la Roca centre. Per culpa d’això vam perdre una sentència. Per
tant, de lliçons de bones maneres, no és la persona més d’això.
Ha fet un comentari equivocat, per desconeixement, imagino que per desconeixement.
La companyia no està en fallida, està en suspensió de pagaments. Si estigués en
fallida, s’hagués portar d’una altra manera. D’això vam fer una consulta jurídica a la
Diputació de Barcelona, i com que no està en fallida, sinó que està en suspensió de
pagaments, l’empresa té viabilitat d’acord amb el jutge. Per tant, no sàpiga vostè més
que la resta de gent. Vostè té informacions “sesgades” i intenta, amb aquestes
informacions “sesgades”, construir uns castells sobre l’aire que no se li sostenen.
És a dir, jo ja els he dit sempre, i li he dit a vostè i els he explicat al seu grup, que han
d’aprendre a fer números. L’estalvi és al voltant de 2 milions d’euros. Vostè es pot
posar com vulgui, però amb les previsions de cara al futur IPC, està entre 1.700.000 i
2.200.000. Amb la previsió mitjana, una previsió ni massa optimista ni massa
pessimista, estem en 2 milions d’euros. Per tant... A partir d’aquí, vostè pot fer els
números que vulgui.
Ara apareix amb una proposta absolutament demagògica d’abaixar l’IBI el 10 per cent.
Escolti’m, amb aquests romanents que hem acabat tenint, podien haver-ho fet quan
estaven governant vostès. Però clar, quan estaven governant vostès tot era vàlid,
quan governen els altres, gens és vàlid. Per tant... És a dir, la seva forma de governar
econòmicament ha portat aquest ajuntament a tenir un romanent desmesurat, a costa
–a costa– dels serveis municipals, d’una degradació dels serveis municipals. Per tant,
un ha de plantejar-se una mica les coses que comenta.
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Home, vostè no és el més adequat per parlar de participació ciutadana. Vostè ha tirat
les coses endavant quan i com li ha donat la gana. Ha tret un tema del Passatge
Espanya del que en tot cas en parlarem en la moció que presenten vostès. Nosaltres
estem en contacte i hem tingut reunions amb els veïns treballant per tirar endavant
aquest projecte. Per tant...
I evidentment, amb aquests diners es podien fer mil coses més –es podien fer mil
coses més. Però al final, a qui està governant és al qui li toca tirar endavant els temes.
I hi ha un equip de govern que ha aconseguit aprovar un pressupost, que aporta una
solució econòmica que permet un estalvi de 2 milions d’euros, que baixa la ràtio
d’endeutament, i que a més, allibera prop de mig milió d’euros de capítol 2 per millorar
els serveis del nostre municipi.
Jo entenc que a vostè això li faci coure l’estómac, jo ho entenc. Però les coses són com
són, senyor Ros i, per tant, ara aquesta és la situació amb la que anem a tirar
endavant. Per cert, és el mateix model de contracte que vostès van aplicar pel tema de
l’enllumenat. El mateix –el mateix– el mateix. Per tant, home, si per a l’enllumenat és
bo... Clar, vostè sempre, el que faig jo és bo, el que fan vostès és dolent, malgrat que
sigui el mateix. I el mateix model de contracte. És algú que assumeix la inversió i
l’ajuntament la retorna en uns anys. Per tant, home, no serà tan dolent quan vostès
també el van fer servir per al tema de l’enllumenat.
Pel que comentava el senyor Dani Martín, a l’últim arqueig disposàvem de 7 milions i
escaig d’euros. Sí que es produeix en un moment en el que s’ha acabat de cobrar uns
impostos, però la part important prové del romanent. Per tant, tenir diners al banc en
un moment en el que per tenir diners al banc et cobren, no és el més prudent –no és
el més prudent. És més prudent, en aquests moments, amortitzar un deute, i en tot
cas, constituir un préstec que pràcticament la Diputació l’ofereix al 0 per cent. Per
tant, tornarem el que ens deixin. Per tant, jo crec que des d’un punt de vista financer,
és bastant més intel·ligent fer això que no el que planteja vostè. Però, com sempre, la
seva intel·ligència està per sobre dels demés.
Liquidar el tema de l’enllumenat? Ens ho havíem plantejat, el que passa és que, tal
com ha dit el senyor Martín, preferim tenir una prudència en Tresoreria i possiblement,
si el resultat d’aquest any és bo, l’any que ve ens plantegem també resoldre aquest
contracte.
Evidentment que la regla de despesa sempre és un element a tenir en compte. El que
fem en liquidar un deute aquí no afecta la regla de despesa, s’ha fet la consulta i, per
tant, no afecta la regla de despesa, però la regla de despesa al final és una norma que
permet també, que la pròpia llei permet, que si no l’apliques has de realitzar un pla
econòmic i financer. I per tant, nosaltres, en la situació actual de l’ajuntament, doncs,
primer, en aquest apartat no ens afecta la regla de despesa, i si en algun moment
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veiem afectats per la regla de despesa, estudiarem la situació per veure si per una
situació puntual i per una qüestió que sigui d’interès general, doncs, cal saltar-se-la i
fer després el pla econòmic financer pertinent. No serà una cotilla per tirar endavant
projectes del municipi, sempre i quan la situació de capacitat del municipi sigui
l’adequada.
La ràtio ara no sé dir-li exactament perquè caldrà..., evidentment, els càlculs van
variant, però en tot cas no estarà per sobre del 60 per cent, estarà per sota del 60 per
cent. I, resumint, avui el que presentem és una proposta que mira endavant. Podem
gastar tot el temps que vulguem en repassar enrere, però l’important és el fet que
mirem endavant i és un acord. Jo no tiraré focs artificials, però senzillament, crec que
és un acord que de pagar-ho any rere any a pagar-ho en aquests moments, en què hi
ha possibilitats, doncs, millora la situació. Per tant, és aquí, és això el que estem
debatent avui. Vostè pot intentar tornar a debatre tot el tema del pavelló, però el tema
del pavelló està..., portem deu anys, i segueix vostè erre que erre –segueix erre que
erre.
Vostè sabrà, senyor Ros, vostè sabrà. És a dir, des d’un punt de vista polític, jo crec
que les coses..., arriba un moment en què cal seguir mirant endavant. Nosaltres..., ha
sigut vostè el que ha tret el tema de l’anella. Nosaltres pensem que va ser un error,
però no li retraiem ni li retraurem en cada ple, com fa vostè, el tema aquest. Home,
vostè, senyor Ros... És a dir, el seu cinisme arriba a uns nivells... És vostè el que tira
la pedra i després, quan li tornen, diu: “No, és que...” Clar, amb el seu nivell de
cinisme és impossible debatre amb vostè.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Dani Martín, d’Iniciativa.
Sr. Martín.- Simplemente, para puntualizar dos cosas. Yo no traía apuntado el nivel
de deuda ni cómo estaba antes ni cómo queda. Sé que estaba sobre el 100 por cien,
creí que estaba por encima del 100, y sé que queda por debajo del 60 por ciento,
como ha dicho Carles. No es relevante si es el 98 o si es el 102, no es relevante si es
el 56 o es el 58. Lo que es relevante es que bajamos del 75, con lo cual, podemos
hacer inversiones, y no estamos sujetos a que nadie nos diga qué tipo de inversiones
podemos hacer. Eso es lo importante.
Políticamente es el tema. El pabellón, lo que ha dicho Carles, lo que has dicho tú, Rafa,
es un tema por el que ya nos hemos peleado años, años y años. Yo agradezco que no
hayan salido las parcelas, que me ha extrañado que no salgan, pero es que el punto lo
único que dice, estamos hablando de una modificación de crédito, simplemente.
Estamos hablando de una modificación de crédito, y estamos hablando simplemente de
en el Ayuntamiento de La Roca, como Carles ha dicho ahora muy bien, tenemos 7
millones de euros en una cuenta corriente que no nos está dando nada. No nos está
dando nada, ésa es la realidad. Vamos a quitarnos de encima una deuda que tenemos,
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una losa, lo ha dicho el señor Ros muy bien, una losa que llevamos desde hace mucho
tiempo nos la hemos quitado, y todavía nos quedaran, si sé restar, 3.300.000 euros,
más menos, en caja. Y, además, dentro del capítulo 2 liberamos medio millón. No sé
dónde está el problema. El problema es político, ya lo hemos discutido, pero desde el
punto de vista financiero es correcto y completamente, digamos…, financieramente
habría que felicitar, no sólo al responsable de Hacienda de ahora, sino a los que lo han
hecho posible, a pesar de que nuestra crítica fue que el excedente, el remanente de
Tesorería brutal que se presentó por parte del concejal de Hacienda, Manuel Álvarez,
no recuerdo si eran –Rafa ya me rectificará– de 4 millones más menos, dijimos que era
una burrada y lo seguimos pensando, porque el dinero no debe de estar en la cuenta
corriente, el dinero debe de estar, como bien ha dicho Carles, en servicios para el
pueblo y mejores servicios.
Y sobre el tema del IBI ya hablaremos, en las ordenanzas fiscales, que lo tenemos
aquí, a la vuelta de la esquina. Es una buena operación, hasta Rafa lo ha dicho, no sé
si ha sido sin querer o queriendo pero hasta Rafa lo ha dicho, y todo lo demás…
Empecemos a pensar en que la política de pasado es historia y está en los pequeños
libros de historia de este municipio, y empecemos a mirar hacia el futuro, que es lo
que creo que nos interesa a todos.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Ros.
Sr. Ros.- Gràcies, senyor alcalde. Ho ha dit molt ben dit el senyor Dani Martín, aquí
venim a fer política. Estem davant d’un ple que és absolutament tècnic, en què gairebé
no hi ha política, que són correccions, errades, revisions d’oficis, pròrrogues de
contractes, etcètera, totalment tècnic. Aquest és un punt polític. També és un punt
tècnic, evidentment, però el problema polític és d’avui, és present.
Miri, li diré molt clar, senyor Fernández: l’exalcalde Illa va ser el productor d’aquest
problema; l’exalcalde Estapé va ser l’executor d’aquest problema; vostès és el
liquidador –vostè és el liquidador. I el tanca. I sort per al municipi que es tanca. La
història li agradarà, no li agradarà, mirarà endavant, mirarà endarrere, miri cap a on
vulgui, però els 12 milions d’euros que s’han enterrat en aquest pavelló segueixen
sent, són, han estat i seran, en temps passat, present i futur, una vergonya per a
aquest municipi. Són, han estat i seran una vergonya per a aquest municipi. Una
gestió nefasta, i aquests diners ara, en aquest moment, es podrien destinar a altres
coses.
Algunes precisions, perquè és molt fàcil enganyar la gent, molt fàcil. Nosaltres, quan
vam estar al govern, només vam aconseguir romanents positius l’any 2014, el primer,
de 13.000 escassos euros. Es pot comprovar tot això. Per tant, el darrer, el penúltim
any, o el darrer any sencer del nostre govern.
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L’any 2015, que és l’any ja de traspàs, l’any electoral, l’any de canvi de govern, es
produeix el gran romanent de 4 milions d’euros, com bé ha dit el senyor Dani Martín, a
qui ni li ha fallat la memòria. Per què es produeix aquest romanent? Perquè tot s’ha de
saber. Perquè hi ha una sèrie de diners que no es gasten, que estaven previst de
gastar i no es gasten, i estem en un any electoral, per tant, hi ha diners que no s’han
gastat, però perquè arriben uns cobraments quinze dies abans de les eleccions, com
per exemple el conveni de presons de l’any, si no recordo malament, corregeix-me,
Manel, 11-12-13, o 10-11-12? O sigui, amb un decalatge –10-11-12– terrible, que
aquells diners haguessin fet molta falta els anys 10-11-12, fins i tot per pagar la
despesa corrent d’aquest municipi, que vam estar pagant la llum amb un retard de sis
mesos, amb amenaces de tall, als carrers i a les escoles. És molt fàcil parlar ara, eh?,
és molt fàcil.
Per què apareixen aquests diners? Perquè a part que es cobra això, al maig de 2015, si
no recordo malament, parlo de memòria, el Govern de la Generalitat aprova un decret
on dobla els diners del conveni de presons. El dobla per un decret, perquè el conveni
fins i tot ens havien dit que era denunciable perquè suplia la bonificació que tenien les
presons i, per tant, hi havia un frau de llei. Per tant, vam corregir aquest problema,
vam assegurar aquells diners i els vam doblar. I es comencen a cobrar. I es concedeix
la declaració de municipi turístic i es comença a cobrar del conveni de La Roca Village.
Per tant, comencen a passar coses que s’han treballat molts anys enrere, i que hi ha
un moment en què donen fruit i vostès els estan recollint. I ens n’alegrem, perquè són
per al poble, són per al municipi, són per a la gent. Ho han de gestionar vostès, la gent
ho ha decidit democràticament. Nosaltres el que volem des de la nostra posició, i des
de la nostra minoria en aquest moment, és que el gestioni el millor possible.
I evidentment, lamentem i lamentarem sempre que s’hagin enterrat 12 milions d’euros
en un pavelló, quan amb 2 o 3, i sóc generós, ja no dic 1 milió i mig, com el de Premià
de Dalt, ja no dic 1.700.000 com el que he vist aquest matí, ja no dic altres xifres que
conec, entre 2, 2 i mig, quants pavellons haguéssim pogut tenir? Quantes inversions
s’hagués pogut permetre aquest municipi, i quants mals de panxa ens haguéssim
estalviat quan no podíem pagar ni la llum. Per això em queixo i per això parlo del
passat.
Vostès, en les seves intervencions, sí que han desviat l’atenció i han evitat el
problema, i l’estan intentant amagar sempre. És lògic i ho entenc, també és humà. És
lògic que vulguin amagar aquest problema perquè els cou, evidentment que els cou,
no el poden explicar a ningú.
I per acabar, una diferència entre l’enllumenat, que és la gracieta que els agrada
treure sempre. Hi ha una diferència substancial i està en la llei de contractes del sector
públic. El contracte... Dues diferències: una està a la Llei de contractes del sector
públic, el contracte del pavelló era una concessió d’obra pública; i el contracte de
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l’enllumenat és un contracte de serveis. Per tant, aquí comença a haver-hi ja
diferències substancials.
Però hi ha una altra diferència que encara és més important: els diners que es
destinen al contracte de serveis de l’enllumenat públic, correcció de l’enllumenat,
ecològica, deixem de contaminar, deixem de llençar tones i tones, no recordo el
número, de CO2 a l’atmosfera, per tant, estem en el camí de l’eficiència energètica a
què ens obliga Europa, i a la que ens hauria d’obligar la nostra consciència col·lectiva.
El canvi per leds permet un estalvi que si no hagués fet que la despesa de la llum
s’hagués disparat exponencialment. I estem pagant amb els mateixos diners que
teníem a la partida, és a dir, no hi ha increment de partida. Una part dels diners s’han
dedicat a l’amortització de la inversió, l’altra part a consum i una altra part al
manteniment. Amb els mateixos diners que teníem.
Si no haguéssim fet aquesta actuació, ens ho van demostrar amb una gràfica, en
aquest moment la partida de la llum s’hagués multiplicat, com a mínim per 1 i mig. Per
tant, mantenint la partida, estem afrontant aquesta despesa. Fixi’s en la gran
diferència, la partida per fer front al pavelló es va haver d’introduir en el capítol 2,
quan s’hagués hagut de solucionar a partir del capítol 6 de tota la vida, cosa que ha
passat ara. I en el moment que aquesta partida ha anat a parar al capítol 6, fa mal i
cal treure-la, perquè evidentment, impedeix les inversions i l’acció de govern, per tant,
liquidem. Si ho entenem perfectament, nosaltres pensem passar vuit anys amortitzant
crèdits. Liquidant, i amb un principi de prudència, no endentant-nos mai, quan podíem
endeutar-nos, per sobre del que amortitzàvem.
A partir d’ara, aquest principi de prudència està fixat per llei, i a partir del 75, es
comencen a marcar. Per què? Perquè ningú es passi de frenada, com va passar en
aquells dotze anys de glòria d’aquest municipi.
Sr. Alcalde.- Gràcies.
Sr. Fernández.- Molt ràpid.
Sr. Alcalde.- Sí, és que llavors, si fas una tercera... Si la voleu fer, la fem, però llavors
és per a tots els grups. No? D’acord.
Bé, el tema del pavelló és un tema que ha estat recurrent els darrers anys, sabem tots
el que ha arribat a coure aquesta situació, les vegades que ha sortit el fet de somiar
amb poder amortitzar aquesta partida i, per tant, la liquidació del deute del pavelló, i
que hi haguessin aquests diners, que ara serà possible. Probablement la visió no és la
mateixa. De fet, fa uns mesos, quan hi va haver el trencament del govern, es van
aprovar unes inversions que van ser només les financerament sostenibles, i en aquell
ple, jo vaig sentir dir per part dels dos partits, diguem-ne, un era el PSC dient que amb
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això deixaríem d’aportar aquests números que estaven en un calaix, i que eren
aquests diners de caixa que no els podríem aflorar. El senyor Dani Martín també ho va
dir. Enteníem que això era una situació que a més venia arrossegada perquè no s’havia
aprovat un pressupost municipal l’any 2016.
Ara bé, de la mateixa manera, al final vostès ens van dir que el que nosaltres havíem
de fer era agafar el 1.600.000 que podíem invertir i anar a un PEF, a un pla econòmic
financer, i tenir una tutela, però que aquí el que ens permetria era tenir aquests diners
i realment fer cas a la seva visió de com gastar aquests diners. En aquell moment,
l’interventor municipal ens marcava molt el que eren les situacions financerament
sostenibles. Doncs, mirin, probablement va ser una decisió presa veient que tampoc
entrava en les discussions i les xerrades que havíem tingut amb l’interventor, i en el
seu criteri i en el nostre, i probablement això va ser un gran encert. Potser
probablement per tota la sort del món que un dia tens, i va ser aquesta, no fer això.
Perquè això sí que ens hagués fet pujar també la ràtio d’endeutament, i després
hagués arribat el que quan el dia que ens van cridar a nosaltres a la Diputació de
Barcelona i ens van explicar que ja havia passat a ser efectiu aquest tema que un
pavelló que fins aquell moment no el teníem com a deute, ens passaven dient que
passava a ser un deute financer. Per tant, en ser un deute financer, ens passava a
portar aquest 98 per cent de la ràtio d’endeutament.
Recordo perfectament que jo, esverat del tot, vaig convocar una reunió amb tots els
portaveus dels grups, on vostè va dir: “Bé, això ja feia anys que ens ho deien que
passaria. Al final, ha passat.” Doncs, si aquell dia haguéssim tingut una ràtio
d’endeutament bastant més elevada per haver fet aquest 1.600.000 que se’ns
proposava, a dia d’avui ni liquidant el pavelló estaríem per sota d’aquest 75 per cent.
Per tant, la situació és la que és.
Això sí que ens permetrà, doncs, posar diners en el que hem parlat tantes vegades,
no? Fa quatre dies parlàvem de posar una partida ajustada segons els números dels
tècnics municipals, que vostès no compartien, però bé, era anar a la neteja viària.
Probablement puguem fer el mateix amb la jardineria, aquests 75.000 euros que es
van haver de treure per tal de no tenir aquesta situació. Això també ens va fer que no
totes les zones verdes d’aquest municipi es controlin ni es gestionin, que els parcs
municipals estiguessin com estan, per tant, això ens ajudarà també en un dia a dia tan
important com és aquest.
Evidentment, aquí podríem començar a fer tota la demagògia del món i dir que això ha
sigut... No, no, escoltin, vostès van tenir un pla molt dur i van sortir d’aquest pla en
dos anys i mig, en menys de dos anys i mig. Tenien deu anys per sortir-hi, jo no dic
que s’hagués hagut d’estar una dècada en aquesta situació, però potser tampoc era
aquella situació de sortir tan ràpid, per molt que la feina, la feina que dèiem, tant del
regidor com dels tècnics, era exagerada, però va ser una decisió d’aquestes que diem,
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una decisió política de dir en el menor temps possible. Això ens va comportar que ens
estiguessin a punt de tallar la llum de les escoles, dels carrers i tot, doncs, també
potser va ser una feina, diguem-ne, molt agosarada. Ja no un complir el que s’havia de
fer, sinó potser jugant-nos-la massa. Però és igual, vostès van aconseguir fer-ho en
dos anys i mig, d’acord. Tant de bo aquests números haguessin sortit ix mesos abans,
haguéssim dit el mateix.
Estic completament segur que amb la possibilitat de liquidar el deute, vostè al govern
hagués acceptat totalment liquidar aquest pavelló, i no seguir pagant perquè a més,
com vostè pot entendre, les consultes fetes tant a Diputació com als nostres “Antonis”,
el Toni Peralta i el Toni López, tots dos ens deien: “Aquesta empresa està en un
concurs de creditors, però nosaltres hem de seguir pagant la quota.” Per tant, la força
que vostè diu que tenim tampoc és tal, perquè a més, van venir aquí, a les reunions
que hi ha hagut, han vingut, evidentment, l’administrador concursal. I aquest senyor
va dir: “Nosaltres..., jo puc fer veure a aquests senyors que no estarem posant-nos en
un enrocament, sempre i quan els números acabin quadrant de tot.”
Si al final l’operació s’ha acabat quadrant i això és una bona noticia, és una bona
noticia. Que potser vostès ho haguessin fet diferent? Miri, segur, però jo crec que no,
sincerament. Jo penso que la mateixa situació feta uns quants mesos abans del
trencament, haguéssim acabat prenent exactament la mateixa decisió. Que ara hi hagi
un pavelló, un PAV3, per 1.700.000 euros, escolti, fa quatre dies, quan vostè era
regidor i parlàvem dels preus d’un PAV3, em deia quantitats molt més elevades. Per
tant, escolti, li demanarem..., perquè d’això havíem parlat, perquè aquesta necessitat
del pavelló no podrà dir que no l’hem parlada també, i parlàvem d’una quantitat
moltíssim més gran que aquesta, n’estem d’acord, aquest pavelló no hauria d’haver
costat mai el que va costar. Miri, jo espero que això no s’allargui fins el març de l’any
vinent, perquè si és al març de l’any vinent sí que serà el senyor Fernández qui
l’acabarà liquidant com a alcalde, però a dia d’avui, i si es liquida abans del d’això, jo
ho entenc, però l’alcalde que l’acabi liquidant seré jo. i això no és un fet de dir potser
ens interessarà allargar-ho fins el mes de març perquè sigui el senyor Fernández i li
doni la raó, però no, entengui’m, no es tracta d’això, es tracta de poder-ho liquidar
com abans millor, i si som capaços de deslliurar aquesta quantitat... Aquest any mateix
deslliurem més de 250.000 euros per capítol 2, i això és importantíssim.
I aquí sí que després ja tindrem uns diners per poder començar a gestionar el dia a
dia, i poder posar les màquines i retornar a tenir les màquines en el carrer netejant, i
tornar a posar el tema de la neteja on hauria d’estar, d’on vam haver de baixar, com
vostè sempre ha justificat, per aquest fet, i tornar-lo a posar on ha d’estar. I el tema
de la jardineria, parcs públics, zones verdes, etcètera. Nosaltres hem de poder
aconseguir també tenir aquell tou de què parlem tantes vegades, el fet de dir “molt bé,
estem treballant amb la Diputació pel tema de les parcel·les”. Quantes vegades havíem
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parlat que les parcel·les estan brutes i no tenim diners per netejar-les nosaltres, per
avançar els diners, perquè nosaltres no podíem fer front a això? Doncs, escoltin, si
tenim una partida que pot incloure ix diners perquè tot no es podrà fer, però ix diners
per netejar nosaltres subsidiàriament unes parcel·les i després esperar el retorn a
través de la Diputació, com hi ha estat treballant el regidor senyor García Lorenzana,
doncs, escoltin, tant de bo puguem posar d’aquests diners de capítol 2 a fer això.
Perquè això és l’important i això és el que necessitem com a poble.
Després, vostès, evidentment, faran el discurs polític que els toca, igual que tots els
altres hem fet, i vostès decidiran quin tipus de discurs polític fa i quin rèdit li dóna, i
aquí cadascun haurà de valorar quin discurs fem i quin rèdit ens dóna. Vostè ha tret
dos temes que després tractarem i, per tant, ara ja no m’hi poso, però Passatge
Espanya i el tema també de... De Sant Sadurní, exacte. Bé, Sant Sadurní i Passatge
Espanya són dos temes que ja tocarem. Sant Sadurní el tocarem algun dia perquè tard
o d’hora aquí ens haurem de tornar a plantejar en una reunió política què passa amb la
Molinada, què passa amb aquests acords que els propietaris de Maiols Can Planes
diuen que tenien amb vostè, de traslladar tot allò a la Molinada, etcètera. Quan
haguem de fer tot aquest sector, l’haurem de valorar, veure com ho fem, no és tan
senzill anar i fer aquest arribar a la carretera, però de tota manera, de ben segur que
ens hi podrem posar d’acord, perquè em sembla que cap de nosaltres vol tenir la
situació que tenim a dia d’avui. Per tant, si la volem resoldre la podrem resoldre.
Potser no en un any, potser no en dos, però aquesta situació és una situació que
també és d’aquests temes que haurem d’anar resolent.
Aquest poble té moltes situacions d’aquest tipus, i molts problemes a resoldre. Doncs,
escolti’m, aquest és un d’aquests que tenim en una llista, però que de moment, ens
agradi o no, potser no tan bé com s’havia venut i no tan malament com s’havia venut
també, està funcionant. No funciona tan bé com s’havia dit, no funciona tan malament
com s’havia pronosticat. L’anella aquesta més o menys va funcionant, fins que un dia
se’ns atura un camió important en un carrer i les passem magres, però tenim la sort
aquesta que potser abans no es tenia, que el camió acaba engegant i el podem treure
d’aquí. Doncs, miri, això va passar. I tant de bo... Bé, va venir aquella cosa que el
camió no arrencava i es va arrencar i va poder arribar i sortir del carrer Catalunya, si
no, probablement tenim un col·lapse del 15. Perquè tampoc està previst que el retorn,
aquell que se’ns va demanar des de la Diputació perquè per alguns d’aquests angles
que surten no seria tan fàcil fer-ho en dos minuts, però, escolti’m, no passa res, ja ho
tenim fet, ja anirem intentant millorar les coses.
Per tant, jo sempre, com que crec que hem de mirar en positiu, crec que això és molt
positiu, que segur que no és el que vostès haguessin fet pel que vostè ha explicat,
però tampoc és això tan dolent com ho hem traslladat. Per tant, potser no és tan bo
com ho veiem nosaltres, segur que tampoc és tan negatiu com vostè ho ha expressat.
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Jo ho donaria per acabat. No entraria més en retrets que hem tingut sempre i, per
tant, si els sembla bé, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 12 vots favorables, manifestats pels regidors del grup municipal d’ERC
(4), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1), i 3 vots en contra manifestats per 3
regidors de CIU.

Àrea de Territori i Sostenibilitat
B-10 Aprovació de l’aplicació de la bonificació de l’ICIO per les obres de
l’expedient 2016/3524, promogudes per la fundació privada Vallès Oriental
com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
Vist la sol·licitud de data 22 de desembre de 2016 amb número de registre
d’entrada 7608, formulada per la Fundació privada Vallès Oriental, per la que
sol·licita llicència d’obres per la construcció d’un Centre de rehabilitació
funcional a la carretera de Valldoriolf, s/n, dins d’aquest terme municipal.
Vist que en la sol·licitud també sol·liciten que el Ple de l’Ajuntament declari
aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat municipal, i que, d’acord amb el
que disposa l’article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Local, RDL, 2/2004, apliqui la bonificació del 95% de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions, Obres, i estableixi l’exempció de les taxes
acreditatives per l’atorgament de les llicències, així com ples tributs i altres que
puguin gravar l’activitat educativa.
Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per
llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en
que es disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa.
Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres
educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies
socials i
culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004.
Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 5 “Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent:

86
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
04/10/2017

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

05/10/2017

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4247355f56134ec790f12a5e49b00a9d001

Url de validació

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

Data document: 04/08/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals,
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Per
reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en consideració:





El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificat
urbanísticament com d’equipament.
El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de
col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui part activa.
El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o
instal·lacions reportaran al municipi.
El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.”

Per tot això, es proposa que la comissió informi favorablement i elevi al ple els
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres 2016/3524
per la FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL, siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals,
que ho justifiquen.
SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres.
TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord
amb
l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat així com als serveis econòmics
de
l’ajuntament.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt següent de l’ordre del dia és el punt desè, l’aprovació de
l’aplicació de la bonificació de l’ICIO de les obres de la Fundació Privada Vallès
Oriental. Té la paraula el senyor García Lorenzana.
Sr. Lorenzana.- Gràcies, senyor alcalde. La Fundació Privada Vallès Oriental, que tots
coneixem de sobres, que es dedica a l’atenció de persones amb discapacitat
intel·lectual, va demanar una llicència d’obres per fer una ampliació de les seves
instal·lacions, per millorar-les i ampliar-les, i com sempre passa en aquestes qüestions,
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sempre que es fan obres relacionades amb edificis educatius o edificis que tenen una
funció social, es fa una bonificació de l’ICIO, que en aquest cas és del 95 per cent, que
és el que passem avui a aprovació. No es tracta de res més que bonificar aquesta
quantitat de l’impost, per la transcendència social i educativa que tenen les obres de la
Fundació Privada Vallès Oriental. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? No? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
B-11 Aprovació del Pla municipal d’acció sobre drogues 2017-2020
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès des de l’any 2011 ofereix un servei
d’assessorament i atenció per a persones amb problemàtiques referents a les
addiccions, als seus familiars i a professionals del camp de la salut, educatiu i /o
social.
Atès que des del servei també es realitzen un seguit d’activitats preventives a
l’institut del municipi, així com campanyes de reducció de danys a la Festa
Major de la Roca i altres activitats comunitàries.
Vist que des de l’Ajuntament es veu la necessitat d’emmarcar totes les accions
que s’estan portant a terme al municipi, l’any 2015 es sol·licita a la Diputació de
Barcelona un suport tècnic per l’elaboració d’un pla local de drogodependències
des d’una vessant transversal, comunitària i cooperativa.
Atès que durant dos anys es fa un treball amb tècnics de la Diputació, tècnics
de l’Associació pel Benestar i el Desenvolupament (ABD), i les tècniques del
municipi per tal d’impulsar la diagnosi, el pla estratègic d’acció i els eixos
fonamentals d’actuació.
Atès que el present Pla té una durada per quatre anys (2017 – 2020), i
s’estructura per eixos de treball, acompanyat de la programació d’accions
(universals, selectives i indicades) adreçades a les necessitats de diferents
grups d’edat (infants, adolescents i persones adultes) i de risc, i atenent a
diferents àmbits de treball en matèria de prevenció del consum de drogues i de
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problemàtiques associades, com també la detecció, derivació i suport a les
persones amb problemes de drogodependències i les seves famílies.
Atès que la Diputació de Barcelona realitza el lliurament definitiu del document:
Pla Municipal d’Acció sobre Drogues 2017-2020 de La Roca del Vallès, el 20 de
març del 2017 amb registre d’entrada 2017/2239.
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 3 de juliol de 2017.
És per tot això que, es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següent
PRIMER.- Aprovar Pla Municipal d’Acció sobre Drogues 2017-2020 de La Roca
del Vallès, que s’annexa a aquest acord.
SEGON.- ADVERTIR que l’aprovació de qualsevol pla de treball, haurà de
tramitar-se d’acord amb la regulació de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2017.
TERCER.- INFORMAR que, si la proposta d’aprovació del Pla Municipal d’Acció
sobre Drogues 2017-2020, del municipi de La Roca del Vallès, va més enllà de
l’any 2017, en tractar-se d’una despesa amb caràcter pluriennal, l’Ajuntament
de La Roca del Vallès, haurà de garantir l’existència de crèdit adequat i suficient
per al seu finançament, en el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès pels anys 2018 i següents.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’Agència de
Salut Pública de Catalunya.
CINQUÈ .- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent,
als Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assignats
al control i seguiment de la proposta d’aprovació del Pla Municipal d’Acció sobre
Drogues 2017-2020, del municipi de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
SISÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt onzè és l’aprovació del Pla Municipal d’Acció sobre Drogues, si
així s’escau. Té la paraula la regidora Roser Moreno.
Sra. Moreno.- Sí, gràcies, alcalde. Doncs, l’aprovació d’aquest Pla Municipal d’Acció
sobre Drogues. Atès que des de l’ajuntament des del 2011 s’està portant a terme un
servei d’assessorament i d’atenció a les persones amb problemàtiques referents a les
addiccions, també tot un seguit d’activitats preventives des de l’entorn del municipi,
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com també diferents campanyes de reducció de danys d’aquestes addicions de la festa
major, i altres activitats comunitàries referents a aquests temes.
Al 2015 veiem la necessitat d’emmarcar tot aquest tipus d’actuacions en un marc que
les englobi, i se sol·licita a la Diputació de Barcelona un suport tècnic per elaborar
aquest pla local de drogodependències, des d’una vessant més transversal, unitari i
cooperatiu. I tenint en compte que es fa aquest treball amb diferents tècnics de la
Diputació, diferents tècnics de l’Associació pel Benestar i Desenvolupament, com
també tècniques del municipi per impulsar aquesta diagnosi, el pla estratègic d’acció i
els eixos fonamentals d’actuació.
S’estructura aquest pla per eixos de treball que té la durada de 4 anys, del 2017 al
2020. Al març del 2017 se’ns lliura aquest pla, el revisa l’educadora social, es passa
per comissió informativa, i es dóna l’informe favorable, per tant, el portem a
aprovació, tenint en compte que això suposa l’aprovació d’una partida al pressupost
per a aquest any 2017. També que en tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual
s’haurà de garantir també l’existència d’un crèdit adequat en el pressupost dels anys
següents, fins el 2020.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat

Mocions
B-12 Moció presentada pel grup municipal el PP, de rebuig al referèndum
il·legal pel proper 1 d’octubre de 2017.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 13 de juliol de 2017, amb el contingut següent:
Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la
pregunta i la data per a la celebració d’un referèndum il·legal el proper 1
d’octubre.
Atès que el Partir Popular, el PSC, C’s i Catalunya Si que es Pot, han anunciat
que no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no
comparteixen la pregunta: “Vol que Catalunya sigui un Estat independent en
forma de República?”.
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Proposem el següents acords al Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
1.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de no donar
suport no proporcionar medis, ni personal municipal el dia 1 d’octubre, en
relació a la celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar.
2.- Que l’Ajuntament de La Roca del Vallès abandoni de forma immediata
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
3.- Traslladar aquests acords a les AAVV del municipi, a la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Congrés
del Diputats i a la Delegació del Govern d’Espanya a Catalunya

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Els següents punts són les mocions presentades pels partits polítics. El
punt dotzè és la moció presentada pel Grup Municipal del PP en rebuig del referèndum
il·legal del proper 1 d’octubre.
(Veus de fons.)
Perdó... No, no, teníem un punt que havíem de mirar si entràvem per urgència, que
era el que vam comentar a la comissió informativa, de l’acord de plenari de l’acord
d’habitatge del consell comarcal, que no podíem portar-lo a l’ordre del dia perquè no
estava aprovat, i el plenari del consell va ser ahir, on es va aprovar i avui, per tant,
notificàvem... Esperem al darrer punt, si li sembla? Ho farem així.
Doncs, això, el senyor César Alcalá ara, portaveu del PP, defensarà la moció que ha
presentat.
Sr. Alcalá.- Bé, és una moció bàsica que s’ha presentat a tots els ajuntaments, o es
presentarà, i és molt ràpida. Vull dir, no fa falta ni llegir-la. És que no se cedeixin
locals municipals a l’1 d’octubre, i que l’ajuntament deixi de pertànyer a l’AMI. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Dani Martín. No vol dir res? Molt bé. Senyor Carles
Fernández? Cap comentari. D’acord. Doncs, jo sí que faré un comentari, i en aquest
comentari diré que com que no compartim el posicionament, com vostè suposo que ja
s’imaginava, i que evidentment ens pertoca a nosaltres, a la pregunta de què farem,
doncs, escolti, en aquest municipi la Generalitat té locals públics, i els que no tingui la
Generalitat, si ens els demanen, nosaltres així ho farem. Per tant, a no ser que ens
demanin per fer algunes coses que siguin molt, molt il·legals, però com que estem
parlant de posar urnes i que es pugui exercir la democràcia, fins i tot si un dia ens ho
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demanen per fer una consulta, algun referèndum sobre alguna cosa de què estiguem
totalment en contra, estic segur que defensarem el mateix, que és que la ciutadania
pugui votar. Per tant, si no hi ha més debat, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Queda rebutjada per 7 vots favorables, 1 “sí” i... Collons, no. (Veus de fons.) Queda
denegada... (Veus de fons.) Perdonin... Avui no ens veiem, no sé què està passant
avui... Exacte, 9 “no”, 1 “sí” i 5 abstencions.
Votacions:
Es desestima per 9 vots en contra, manifestats pels regidors del grup municipal de CIU
(3), del grup municipal d’ERC (4) i del grup municipal d’ICV (2), 5 abstencions,
manifestades pel grup municipal del PSC i 1 vot favorable, manifestat pel regidors del
grup municipal del PP.
B.13. Moció presentada pel grup municipal de CiU, de derogació de
l’Ordenança d’obres menors.
Se sotmet a la consideració del Ple la següent moció:
ANTECEDENTS:
1.- El Ple de l’ajuntament de La Roca del Vallès va aprovar inicialment, en data
13 de juliol de 2006, la ordenança municipal d’obres menors, la qual, no havent
estat objecte d’al·legacions, va esdevenir aprovada definitivament, i és vigent
des de la data en que va ser publicada, al D.O.G.C. número 4.694, el 9 d’agost
de 2006, i en data 17 de novembre de 2006 en el Butlletí Oficial de la Província.
2.- En el seu article segon, la ordenança contempla vigència indefinida mentre no
es derogui de forma expressa, tot i que també fa esment que la modificació de normes
superiors modificarà la ordenança.
3.- L’aprovació l’any 2010 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i la posterior refosa en la Llei 3/2012, de
22 de febrer, eliminen el concepte “d’obres menors”, fent referència
exclusivament a “llicències urbanístiques”, definides a l’article 187 de la Llei i
següents, desapareixent també els “assabentats d’obra”, de tal manera que
aquesta ordenança ha esdevingut obsoleta i desfasada.
4.- La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls
de l'activitat econòmica, en el seu article 22, modifica l’article 187 de la llei
d’urbanisme i introdueix l’article 187bis, que regula els règims dels actes
subjectes a comunicació prèvia, però en cap cas no recupera els conceptes
d’obra menor o assabentat d’obra.
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5.- Les competències per aprovar i derogar una ordenança corresponen al Ple.
En base als antecedents exposats, el grup municipal de CiU de l’ajuntament de
La Roca del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: DEROGAR la ordenança municipal d’obres menors.
SEGON: Retirar de tots els registres municipals, pàgina web i oficines d’atenció
ciutadana, els impresos relatius a la tramitació d’obres menors i assabentats
d’obra, que estan generant confusió en els administrats i els propis tècnics
municipals.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- La següent moció presentada és pel Grup Municipal de Convergència i
Unió, on demanen la derogació de l’Ordenança d’obres menors. La defensarà el senyor
Rafael Ros.
Sr. Ros.- Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, en el darrer any que jo vaig ser
regidor d’Urbanisme, l’any 2016, es va estar treballant amb tots els components dels
serveis tècnics municipals amb la formació per poder aprovar una nova ordenança de
llicències urbanístiques, perquè hi havia hagut una sèrie de canvis normatius. Suposo
que això no li han traslladat a l’actual regidor, i que tota aquesta feina ha quedat
perduda en debades, però el que sí que és cert és que mentrestant, l’ajuntament té
vigent una ordenança d’obres menors, que es va aprovar l’any 2006, i que, en aquest
moment, està absolutament obsoleta i desfasada, i no es pot aplicar.
Les obres menors no estan contemplades en cap legislació, els assabentats d’obres
tampoc, i per tant, pertocaria... Bàsicament l’acord que demanem, el primer és
derogar l’ordenança municipal d’obres menors, i el segon és retirar de tots els registres
municipals, de la pàgina web, de les oficines d’atenció ciutadana, tots aquells impresos
que encara es troben relatius a obres menors i assabentats d’obres que generen
confusió tant al ciutadans com als propis tècnics municipals, que en tenen dificultats.
Això ho havíem parlat quan treballàvem aquesta llicència, i donàvem per fet que de
portar-la a aprovació, l’ordenança de llicències urbanístiques, ja d’alguna manera
supliria aquesta i la donaria per suprimida. Però en vista que aquesta feina no crec que
s’estigui fent i que no hi ha cap horitzó per aprovar-la, creiem que és urgent derogar
aquesta ordenança perquè és contradictòria amb la Llei d’urbanisme, amb la Llei de
simplificació administrativa, i que en aquest moment realment l’ajuntament no pot
tenir una ordenança que no té cap sentit que estigui vigent.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor García Lorenzana? Ai, perdó, he posat la directa avui.
Perdoni.
Sr. Lorenzana.- Gràcies, senyor alcalde. Miri, li haig de confessar una cosa, senyor
Ros. Tenia preparada una intervenció perquè debatéssim aquesta moció, que
evidentment no és la intervenció que faré ara. Hi ha dues coses que em sorprenen
molt d’aquesta moció i la seva intervenció. Que vostè em menyspreï i em falti al
respecte, i que pensi que això és fer política, ho entenc. No ho comparteixo, però ho
entenc. Però la seva fixació amb els tècnics d’aquesta casa, dels quals vostè ha estat el
màxim responsable durant vuit anys, i dels tècnics dels Serveis Territorials un any més
com a regidor d’Urbanisme, no ho entenc. A la seva moció, acaba amb una frase que
el retrata: “Que estan generant confusió entre els administrats”, cosa que és possible,
“i els propis tècnics municipals”. Senyor Ros, els tècnics municipals d’aquesta casa són
uns professionals magnífics, que a vegades es poden equivocar, però que evidentment
no els causa cap mena de confusió les obres menors, les llicències urbanístiques, els
assabentats d’obres o les comunicacions prèvies.
La segona andanada seva, que també el retrata, en contra dels tècnics d’aquesta casa,
és la seva suposició que no m’han traslladat que s’estava treballant en una ordenança
de llicències urbanístiques. Jo no sé quin problema té vostè amb els tècnics d’aquesta
casa, però els tècnics d’aquesta casa des del primer dia en què jo em vaig incorporar
com a regidor d’Urbanisme, m’han informat puntualment de les feines que s’estaven
fent, i entre elles la redacció d’una nova ordenança de llicències urbanístiques,
precisament per solucionar tots aquests problemes de l’obsolescència d’algunes de les
coses que tenim penjades a la web. I tindrem un primer esborrany tècnic d’aquesta
ordenança a principis del mes de setembre, perquè hi hem continuat treballant.
La segona cosa que em sorprèn de la seva moció és que vostè ens diu que aquesta
ordenança d’obres menors està obsoleta des de l’any 2010. Bé, per què no la va
abolir? Per què no la va derogar? Per què no va fer res per treure-la de la pàgina web?
I si no tenia oportunitat de fer-ho l’any 2010, ho podia fer després, l’any 2015, quan
es va establir la Llei de simplificació administrativa. I vostè no ha fet res en absolut. I
ara ens presenta una moció per derogar una llicència obsoleta. Evidentment que està
obsoleta, però la derogarem en el mateix moment en què aprovem la nova ordenança
de llicències urbanístiques i no únicament derogarem aquesta sinó que també
eliminarem de la pàgina web tot allò que no s’ajusta a la nova ordenança que
aprovarem segurament abans de finals d’any.
Però deixi ja de tenir aquesta fixació amb els tècnics d’aquesta casa. Evidentment, hi
votarem que no a aquesta moció. Originalment tenia una altra proposta però, miri, la
veritat, no tinc ganes de proposar-lo i votarem que no a aquesta moció.
Sr. Alcalde.- Sí, senyor Ros.
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Sr. Ros.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Bonica manera de fer política, no tenir ganes.
Bonica.
Miri, li volia començar reconeixent les coincidències que n’hi ha, ni que sigui una. Estic
totalment d’acord amb vostè en què els professionals d’aquesta casa són magnífics,
totalment, totalment. És vostè que s’ha muntat un discurs com va fer l’altre dia, ha
comès la mateixa errada que l’altre dia, la mateixa, de posar-me a mi, vostè em posa
a mi en contra, o diu que estic en contra dels tècnics municipals, quan no hi ha
absolutament res, tot el contrari, tinc una excel·lent relació, fins i tot amistat, amb la
majoria de tècnics municipals, amb els que he compartit, com vostè molt bé ha dit,
vuit anys.
El darrer ple va cometre la mateixa errada, i abans de posar-nos a discutir si sí o si no,
jo li vaig dir: “Remeti’s a les actes, llegeixi les actes, perquè s’acaba ràpid això.” Ara
no hi ha actes, perquè no es va poder tancar la feina de la comissió que va estar
treballant durant gairebé un any l’ordenança de llicències, celebro que l’hi hagin
traslladat, i la seva missió com a regidor d’Urbanisme és liderar aquesta ordenança.
I no confongui la gent. en el moment en què l’ordenança queda obsoleta no és en el
2010, és en el 2015. I quan vostè diu que no he fet res, resulta que com a regidor
d’Urbanisme comencem a treballar la nova ordenança de llicències urbanístiques. No
es confongui, al 2010 s’aprova el primer text de la Llei d’Urbanisme, desapareixen les
obres menors, però no queda totalment tancada fins el 2015, que és quan realment el
concepte de tramitació per la Llei de simplificació ens obliga a tramitar una nova
ordenança. I ens hi posem, i a més, som pioners, perquè en aquell moment no en
trobem cap, no hi ha cap ajuntament que la tingui, la Diputació no la té, i fins i tot hi
ha alguna reticència per la dificultat que això ens pot portar, i jo, com a regidor
d’Urbanisme, lidero aquesta feina. No digui que no he fet res, és molt fàcil dir això.
Hem estat moltes i moltes i moltes sessions treballant, moltes, i estava molt avançada.
Bé, doncs, ara vostè ens anuncia que un any més tard, al setembre, sembla ser que
tindrem un esborrany. Si ja el teníem. Ja pràcticament el teníem, no tancat, ni molt
menys, quedava feina per fer, quedava molta feina per fer, però s’havia treballant
molt, estava molt avançada.
Els magnífics professionals de la casa necessiten aquesta ordenança. Quan jo dic
“confusió”, quan la moció té aquesta paraula, que genera confusió a l’administrat i als
propis tècnics municipals, el que no ho ha entès és vostè, i li explicaré: si un
administrat agafa un assabentat d’obra i l’entra per registre, qui se’l troba sobre la
seva taula és el tècnic municipal. I què ha de fer el tècnic, que és un magnífic
professional? Ha de fer un requeriment, ha de reclassificar el que s’està tramitant, i tot
això vol dir temps, tot això va en contra de l’esperit de la Llei de simplificació, en
contra de l’agilitat de l’Administració, i això està passant cada dia probablement, està
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passant. Passava i està passant. I ens hi trobem els professionals, s’hi troba el ciutadà
i s’hi troben els professionals de la casa.
I això és tan senzill de solucionar com aprovar aquesta ordenança tan simple, que
podria requerir d’algun informe tècnic, jurídic, podria requerir-ho, que abundés i que
contrastés el que està posat en aquesta moció. Però tan senzill com en tot cas afegir
“coletilles” d’acord amb els informes, etcètera. Tan senzill com aprovar aquesta
ordenança i treure’ns un problema de sobre. Però vostè no té ganes –no té ganes. No
té ganes de fer política. No té ganes de fer servei al ciutadà. No té ganes d’ajudar els
tècnics municipals, que són uns magnífics professionals, que estic totalment d’acord.
No té ganes. Bé, què hi farem, no? Nosaltres som tres en aquest moment avui, ens ha
faltat una regidora, però nosaltres tenim els nostres vots, no en tenim més, però
nosaltres seguim treballant en la mesura del que podem, per al benestar dels nostres
ciutadans. Nosaltres sí que tenim ganes.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs...Sí, m’ho temia. Senyor
Lorenzana?
Sr. Lorenzana.- Jo tinc moltes ganes de fer política. De fet, és el que intento fer tots
els dies. Del que no tinc ganes és de plantejar-li una proposta, perquè abans, a la
meva intervenció anterior, en el punt en què vostè m’ha ficat pel mig, li he dit que
durant uns quants plens havíem tingut una esgrima de saló.
Miri, es pot fer política contrastant les idees o llençant atacs personals contra algú.
Vostè es dedica a la segona classe de política, no a la primera. I com que avui vostè
s’ha dedicat a llençar atacs personals en contra meu, doncs, no tinc ganes de plantejar
la proposta que hi havia, perquè era una proposta d’esgrima de saló. Una proposta per
establir punts de col·laboració, però crec que vostè de l’únic que té ganes és de
destruir els ponts de tota mena que pugui haver amb aquest govern municipal, o com
a mínim amb aquest regidor.
Miri, jo no m’invento res, vostè ha escrit en una moció que els tècnics municipals estan
confosos. Vostè acaba de dir aquí, quedarà recollit en l’acta, que els tècnics municipals
no m’han informat que s’estava fent una ordenança de llicències urbanístiques. Això ho
ha dit vostè. Jo no li estic posant els tècnics municipals en contra seu, ni a vostè en
contra dels tècnics municipals, és que són les coses que vostè diu en aquesta sala de
plens. I són les coses que vostè posa per escrit. Això és el que vostè diu i escriu, no és
el que jo interpreto, és el que vostè diu i escriu.
Miri, la feina d’aquesta ordenança..., jo no sé a quines actes es refereix, perquè no
apareixen per enlloc, però no estava tan avançada com per poder tenir-la abans.
M’hagués agradat tenir-la molt abans, per solucionar alguns dels problemes que tenim,
però desgraciadament la tindrem al mes de setembre, i la tirarem endavant i
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l’aprovaré, perquè jo sí que lidero i dirigeixo les meves regidories, i dono les
instruccions oportunes perquè es facin les feines tècniques que s’han de fer. I per a
això no necessito ser també un tècnic.
I després, vostè ha dit una cosa que sap que no és certa. Si entra un assabentat
d’obres en aquest ajuntament, i vostè ho sap perfectament, ningú fa un requeriment
perquè aquest ciutadà torni a entrar la mateixa documentació. Si realment s’ajusta al
que és o era un assabentat d’obra, perquè ho hagi d’entrar una altra vegada per un
altre conducte. Únicament es fa requeriment si algú fa o entra un assabentat d’obra,
una obra menor, i resulta que és una obra major, o ha d’entrar per algun motiu legal
per un altre conducte. En cas contrari, es tramita, perquè el que no volem és
perjudicar els ciutadans per un problema administratiu dintre de l’ajuntament. I això
no és una cosa nova, això ja es venia fent. I imagino que vostè és perfectament
conscient del que s’estava fent, i del que es continua fent a l’àrea d’Urbanisme.
Política, tota, sempre. Confrontació d’idees, també. I ens posarem d’acord o no ens
posarem d’acord, però amb respecte, cosa, senyor Ros, que vostè no en té. Ho pot dir
amb paraules molt suaus, però no en té. Quan vostè vulgui confrontar idees, projectes
i propostes, ens trobarà. Per insinuar coses, no, senyor Ros.
Sr. Alcalde.- Sí. El que passa és que... Sí, per això li dic. No pateixi, sempre l’hi dic: si
s’obre un torn de paraula, fins que no tinguem un ROM i llavors també marcarem
moltes coses, de veritat, sempre l’hi he ofert i, per tant... El que sí que li demanaria és
que no obri més fronts i intenti contestar el que li han dit perquè si no, haurem de
tornar a donar un altre torn.
Sr. Ros.- Molt simple, dues puntualitzacions. Ja no per a aquest punt sinó per a
propers. Escolti les meves paraules quan intervinc, perquè quan jo dic “no sé si li han
informat que s’estava tramitant”, dic “no sé si l’han informat”. Vull dir que dic que jo
ho desconec, per tant, ho sap vostè, que és qui està en aquest moment amb la
responsabilitat de la regidoria i qui treballa el dia a dia amb els tècnics. Jo no ho conec.
Però jo, quan dic “no sé si li han informat”, no li estic dient, que és el que vostè ha
interpretat, que no li han informat, li estic dient que jo ho desconec. Està a l’acta,
estarà a l’acta. Per tant, vostè ha construït tot un discurs a base de la confusió.
Quan a la moció està escrit que genera confusió, ara jo no sabré repetir exactament el
que ha dit vostè perquè no ho he anotat, però jo no dic que està generant confusió,
que ha generat confusió als tècnics, és un altre concepte, és el concepte que hi ha
documents erronis en tramitació. I aquesta moció, jo ja sé que sap greu que l’oposició
marqui el ritme que hauria de marcar el govern, però si l’aprovéssim l’ajudaria, a vostè
i als tècnics. Al govern, ajudaria a tothom, ajudaria els ciutadans. No és una moció
desafortunada, forassenyada ni fora de joc, tot el contrari, és una moció absolutament
acurada, estudiada, treballada i que en aquest moment ajudaria. Però clar, és difícil.
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No vull entrar en debats, m’ha semblat que ha tingut una intervenció més assenyada
ara que en el punt anterior, però curiosament vostè diu que el que no sóc educat sóc
jo. Jo intento mantenir un to, una ponderació, ho intento sempre. I em parla d’atacs
personals. Vostè se’n recorda de la denúncia que em va posar al Tribunal de Cuentas?
Se’n recorda, oi que sí? Bé, jo també.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo també me’n recordo. Al final anem, com a mínim, si més no,
som capaços de dir algunes coses que potser no tocarien, o com a mínim amb uns tons
millors que en plenaris anteriors i, per tant, potser cada vegada anirem avançant més.
Donem per... Passem a votació? Passem a votació el que ha dit el regidor? No? Passem
a votació?
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Es desestima per 3 vots a favor i 12 vots en contra.

B.14. Moció presentada pel grup municipal de CiU, d’inici expropiacions
Passatge Espanya.
Se sotmet a la consideració del Ple la següent moció:
ANTECEDENTS:
1.- El Pla General d’Ordenació Municipal del municipi de La Roca del Vallès va
ser aprovat definitivament en data 8 de maig de 1991 i és vigent des de la data
en que va ser publicat al D.O.G.C., el 5 de juliol de 1991.
2.- En l’àmbit del Sòl Urbà de La Torreta, el Pla General va assenyalar les noves
alineacions del passatge Espanya, afectant diverses finques per l’ampliació de la
vialitat, algunes de les quals ja varen fer les cessions de la porció de terreny
afectada, contra la concessió de llicències d’obres.
3.- En l’actualitat resten dues finques per regularitzar la seva alineació de vial,
el número 37 del passatge Espanya (referència cadastral número:
1659410DG4015N0001SU) , i la part posterior del número 24 del carrer
València (referència cadastral número: 1659803DG4015N0001GU), també
passatge Espanya número 11, cantonada carrer Canàries.
4.- El Pla General d’Ordenació Municipal del municipi de La Roca del Vallès
qualifica aquests sòls de titularitat privada afectats de vialitat, com a Sistema
Viari (clau A), que haurà de ser de titularitat pública, i el regula en els articles
45 a 51 de la normativa del Pla General.
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5.- El Pla General d’Ordenació Municipal del municipi de La Roca del Vallès no
contempla cap sistema de gestió urbanística específica, ni cap divisió poligonal
per a la obtenció d’aquest sòls com a públics, de tal manera que en absència de
cessió lliure i gratuïta caldrà utilitzar sempre el sistema d’expropiació.
(article 35.8 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya: Els terrenys reservats per a
sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit d'actuació
urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant
l'actuació expropiatòria que correspongui.)
6.- La legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística són, entre altres, el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, i els Reglaments que l desenvolupen, Decret
305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme, i Decret 64/2014,
de 13 de maig de 2014, Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
7.- Atès que la Llei 3/2012, de 22 de febrer, Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya contempla en el seu article 109.1 com a legitimació de les
expropiacions, que la sola aprovació d’un Pla Urbanístic ja implica la
declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels
terrenys i els edificis afectats, i el municipi de La Roca del Vallès té aprovat un
pla urbanístic, el Pla General, des de l’any 1991, afectant aquestes finques.
8.- Atès que el Pressupost Municipal de l’any 2015 ja va preveure una partida
en el capítol 6 d’inversions, dotada amb 30.000 euros, d’acord amb les
valoracions que havia fet recentment l’arquitecta municipal, partida la qual és
suficient per cobrir les indemnitzacions calculades i els costos d’urbanització
provisional d’aquest trams del vial, necessaris un cop obtinguda la titularitat
d’aquestes porcions de finques afectades, partida que continua viva en el vigent
Pressupost municipal.
9.- Atès que l’òrgan competent per a adoptar els acords en matèria
d’expropiació és el Ple, per raó de ser acords que poden ser recurribles en via
contenciós administrativa, d’acord amb l’article 3.4 del Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, (Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el
Reglamento de la Ley de expropiación forzosa).
En base als antecedents exposats, el grup municipal de CiU de l’ajuntament de
La Roca del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Declarar la utilitat pública i l’interès social dels terrenys afectats
de vialitat corresponents als números 11 i 37 del passatge Espanya, descrits en
els antecedents, d’acord amb l’article 9 i següents de la Ley de Expropiación
forzosa, de 16 de desembre de 1954.
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SEGON: Instar al senyor Alcalde perquè en el termini màxim de dos mesos,
formuli l’expedient administratiu d’expropiació, amb la relació expressa i
precisa, individualitzada, dels béns i drets afectats, dels seus titulars i la
declaració de la necessitat d’ocupació d’aquests drets i béns afectats, fixi el justi
preu, i ho porti al proper Ple Ordinari per a la seva aprovació.
TERCER: Demanar al senyor Alcalde que, en cas de no tenir completament
format dit expedient administratiu, en el proper Ple Ordinari doni compte de
l’estat de formulació de l’expedient administratiu d’expropiació forçosa dels
béns i drets afectats pel Pla General en el passatge Espanya i fixi nova data per
a la seva aprovació.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passarem a la darrera moció presentada, també és del Grup Municipal de
Convergència i Unió, i és sobre l’inici de les expropiacions del Passatge Espanya.
Sr. Ros.- Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta també és una moció en positiu, també
és una moció per ajudar, també és una moció pel treball en favor dels nostres
ciutadans i del progrés del nostre municipi, i és que en el Passatge Espanya queden
dues finques fora d’alineació, i l’any 91 el Pla General les va afectar de vialitat. La resta
de finques afectades de vialitat, que n’hi havia més, n’hi havia cinc o sis, van anar fent
les cessions contra llicències d’obres, i mica en mica aquest passatge va anar agafant
l’alineació que en el seu dia li va marcar el Pla General.
Doncs, bé, l’any 2015, en el pressupost 2015, en el capítol 6, d’Inversions, es va
consignar una partida, que si no recordo malament era de 30.000 euros, conforme
unes valoracions que havia fet l’arquitecte municipal, de tal manera que el cost de les
expropiacions estava com en la meitat d’aquest import, uns 15.000 euros, 7.000
cadascuna de les dues expropiacions, i la resta eren uns diners que s’havien consignat
per si calia fer obres provisionals, reconstruir alguna tanca, alguna indemnització que
marxés de les valoracions que s’havien comptat. Hi havia una miqueta de marge.
Aquesta partida està viva en el pressupost municipal, s’ha anat arrossegant any rere
any i, per tant, és possible començar aquestes expropiacions com a primer inici d’un
dels projectes que creiem que és important en aquest moment, com és regularitzar
aquest passatge i després urbanitzar-lo en condicions.
Per començar aquestes expropiacions cal un fet fonamental en la Llei d’urbanisme, que
és la declaració d’utilitat pública i interès social, i això és el que demanem que s’aprovi
avui aquí. Hi ha normativa suficient perquè això es pugui fer, hi ha un pla urbanístic
que ho delimita, que és el propi Pla General i, per tant, no cal res més, no cal esperar
a tenir redactat un projecte d’urbanització, no calen altres figures per poder fer
aquesta declaració. Simplement, doncs, el primer acord seria fer la declaració d’utilitat
pública i l’interès social dels terrenys afectats de vialitat, corresponents als números 11
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i 37 del Passatge Espanya, descrit en els antecedents, d’acord amb l’article 9 i
següents de la Ley d’expropiación forzosa de 16 de desembre de 1954, que encara que
sembli molt antiga, està vigent i és la que s’aplica.
Segon, instar el senyor alcalde perquè en el termini màxim de dos mesos, que creiem
que és temps suficient, formuli l’expedient administratiu d’expropiació amb la relació
expressa i precisa i individualitzada dels béns i drets afectats dels seus titulars, i la
declaració de la necessitat d’ocupació d’aquests drets i béns afectats, es fixi el
justipreu, que tot això estava treballat, i es porti al proper ple ordinari per a la seva
aprovació.
I si això no fos possible, perquè sabem que en el tràmit administratiu poden passar
coses, hi ha un tercer punt que demana al senyor alcalde que en cas de no tenir
completament format dit expedient administratiu en el proper ple ordinari, que seria el
de setembre, que doni compte en el ple ordinari de l’estat de formulació d’aquest
expedient administratiu d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats pel Pla General
en el Passatge Espanya, i fixar nova data per a la seva aprovació.
Bé, com he dit al principi, és una moció en positiu, és una moció per treballar, per
avançar una cosa que es podia fer ja en els darrers dos anys, perquè el pressupost
2015, que es va aprovar, si no recordo malament, al mes de febrer o març,
contemplava aquesta partida i que, per tant, disposàvem dels condicionants per poder
tirar endavant aquestes expropiacions.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna aportació?
Sr. Alcalà.- Crec que l’altre dia, en la reunió que va haver-hi dilluns a la Torreta, va
quedar clar, però suposo que... Nosaltres hi votarem en contra.
Sr. Alcalde.- Gràcies. (Rialles.) Pensava que vostès... Jo vaig dir clarament que el
sentit del nostre vot seria que no, llavors, per tant, ara he posat que vostè es posava
dins d’Esquerra Republicana en dir això. Perfecte, doncs, seguirem. Dani? Gràcies.
Sr. Martín.- Bueno, César veo que se apunta a las mayorías. A ver, tema Pasaje
España. El tema Pasaje España es un tema recurrente desde que yo tengo memoria en
política municipal. Yo recuerdo que cuando redactamos el programa del año 1987, que
ya ha llovido, el compañero Paco Galán, que está en la sala, ya lo puso en el programa
del año 87, por lo tanto, digamos que vamos unos cuantos años sin haber solucionado
el problema.
Ahora parece ser que después de los últimos dos consells del poble de la Torreta, es un
tema que está sobre la mesa, y como bien ha dicho César, el lunes, si no me falla la
memoria, hubo una reunión del equipo de gobierno con los vecinos, y se ha empezado
a trabajar el tema.
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A ver, nuestro voto evidentemente al tema que propone CIU será negativo. Nosotros
no estuvimos en la reunión con los vecinos, pero tenemos una cuestión muy clara:
nosotros, desde el año 87, vemos la solución del tema del Pasaje España como es, una
solución integral. Nosotros creemos que a la hora de solucionar el Pasaje España
también entra la Plaza dels Ametllers. Creemos que se tiene que hacer un proyecto en
el cual se englobe todo el sector, aunque luego se tenga que hacer como dice Albert
muchas veces en muchas reuniones, priorizando, priorizando por sectores.
Evidentemente, ¿qué es lo que más interesa? La parte que afecta a los vecinos,
evidentemente. Pero que tengamos todos muy claro a dónde vamos a ir a morir con el
diseño de todo el sector.
Por lo tanto, yo lo que creo que sí el equipo de gobierno está trabajando, trabajando
en ello. Yo creo que ha cometido un error, que es no llamarnos a los partidos de la
oposición y decirnos qué hay encima de la mesa. Un vecino me dijo que por parte del
equipo de gobierno se plantearon que había, no recuerdo ahora de memoria, Rafa me
dirá luego que, seguro que me he equivocado, tres posibles proyectos o cuatro, no
recuerdo, me lo comentó un vecino, y a nosotros nos hubiera gustado que el equipo de
gobierno, aunque hubiera sido en la comisión informativa, nos lo hubiera dicho.
Creemos que el Pasaje España es importante para la Torreta, es de los pocos sectores
que quedan que cumpla normativa de urbanismo, y tiene un problema, que es que ahí
no puede entrar ni una ambulancia ni un camión de bomberos ni nada parecido, y
además otro problema, que es el que pone de manifiesto la moción de Convergència i
Unió, que es el tema de las dos expropiaciones que hay que hacer, que hay que
hacerlas, todos lo sabemos, desde hace mucho tiempo.
Solucionemos de forma integral. Yo creo que lo que habría que hacer, si el equipo de
gobierno tiene esa visión, es que esta moción quedara encima de la mesa. Yo creo que
la propuesta también, en el punto anterior, donde no hemos utilizado nuestro turno de
palabra, también era para que hubiera quedado encima de la mesa, pero bueno, si se
pasa a votación, nuestro voto será “no”.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Sí. Tots els que portem uns anys en política municipal sabem que el
Passatge Espanya ha estat recurrent sempre, i és un tema pendent dels governs des
de la democràcia, pràcticament tots els governs. I tots els governs hem d’ajupir el cap
perquè és un tema que no hem sigut capaços de resoldre, ni en els dotze anys de
govern socialista ni en els vuit anys de govern de Convergència. No hem sigut capaços
de resoldre-ho, per diferents motius, però no hem sigut capaços de resoldre-ho. Per
tant, tots hem de fer, hem de tenir una actitud de prudència en aquest tema, i
d’assumir les responsabilitats de no haver fet això.
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Ara hi ha la possibilitat, no pels 30.000 euros, perquè ara li explicaré per què no estan
els 30.000 euros, i en tot cas vostè hauria de saber-ho, ja li explicaré per què no
estan, però sí que hi ha 150.000 euros d’una subvenció demanada a la Diputació de
Barcelona, demanada quan en el govern estaven vostès, formaven part del govern, per
tant, no costa res... I també quan ja no estaven vostès formant part del govern i hi
havia un govern en minoria d’Esquerra, 50.000 euros més d’un préstec que es va
constituir l’any passat. Per tant, en aquests moments hi ha 200.000 euros.
Els 30.000 euros no estan, i li explicaré per què. No perquè se’ls hagi polit ningú, sinó
perquè estaven en l’annex d’inversions, l’annex d’inversions estava en 30.000 euros,
que es finançaven per un préstec, el volum global dels préstecs eren prop de 900.000
euros, al final els préstecs es van constituir per uns 700.000 i escaig, i una de les
partides que no es van poder cobrir era aquesta, amb el préstec.
Llavors, es va cobrir amb romanent. En venir de romanent i a finals d’any no haver-se
fet res, no es traspassen a l’any següent, queden dintre del d’això, per això no estan
els 30.000, però hi ha diners. Però en tot cas, hi ha una part de la seva exposició de
motius que parla d’aquests 30.000 euros, i en tot cas explicar que els 30.000 no hi són
per aquestes raons, perquè en un moment determinat no es va poder constituir tot el
préstec que es volia demanar i llavors, bé, vam decidir que aquest..., vam pensar
cobrir-lo amb romanent, però resulta que el romanent al final, en no executar-se res,
no es pot traspassar. Els diners que es doten de romanent no es poden traspassar a
l’any següent. Això per una banda.
Per una altra banda, aquí, a l’ajuntament, no hem trobat l’estudi econòmic o la
valoració d’aquestes finques, i s’ha demanat als tècnics i en principi no hi és, per tant,
bé, tornarem a demanar-ho. Vostè ha assegurat que d’això, tornarem a demanar-ho,
no es preocupi. Jo no li dic que no, jo li dic que... Si vostè la té, perfecte. (Veu de
fons.) Bé, potser si la té vostè per això és pel que no està aquí, perquè la té vostè,
però vaja, en tot cas ja ho veurem. Ho demanarem, ho demanarem, tornarem a
demanar-ho als tècnics, eh? Els direm que vostè diu que la té, per tant, que on està és
això que té vostè, ja està, no costa res demanar-ho.
Aquest projecte s’ha començat a treballar amb els veïns, i primer hem volgut parlar
amb els veïns per veure com estava la situació. Evidentment, com que la voluntat és
que això s’aprovi per unanimitat, caldrà... O sigui, és de calaix que d’això hi haurà una
informació amb tots els grups i una trobada amb tots els grups, per explicar quines són
les posicions també que hem estat treballant amb els veïns.
Fruit d’aquest treball amb els veïns, doncs, pensem que si després de, ja no vaig més
enrere, eh?, però de 12 anys de govern del PSC i, per tant, assumeixo també la part
de responsabilitat que toca al grup que jo en aquests moments presideixo, més els vuit
anys de Convergència en els que tampoc no hem pogut tirar això endavant, si en
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aquests moments hi ha la voluntat per part del govern, i entenc que per part de tots
els grups, d’aprofitar aquests 150.000 euros que ens donen i hi ha una oportunitat de
tirar això endavant i de disposar d’uns recursos importants per acabar d’empènyer
això, doncs, de seguir treballant perquè això tiri endavant, crec que allò normal i allò
prudent és seguir el procediment normal. I el procediment normal és tenir el projecte i
intentar obtenir aquests terrenys. I en aquest sentit, per això pensem que entenent,
diguem-ne, la part de bondat que té aquesta moció, entenent-la i sent objectiu de tots
aconseguir aquests terrenys el més aviat possible, és el que, i permeti’m que no sigui
més explícit, després, si un cas, en podem parlar, el que li demanem és que en tot cas
retirin aquesta moció per no haver de votar en contra. I ja li dic, entenent que estem
d’acord amb què l’objectiu és aconseguir aquests terrenys, que siguin municipals i que
permetin solucionar aquesta deficiència històrica de la que tots, i nosaltres també, som
responsables de poder solucionar això, i que immediatament solucionat puguem
executar un projecte d’urbanització que millori les condicions de vida dels veïns de la
Torreta.
Sr. Ros.- Celebro que hagi fet aquest comentari de la part de bondat, jo li trauria “la
part”, tota la moció és bondat, i li explicaré per què. A veure, podem fer totes les
reunions que vulguem, i evidentment, com ha dit el company d’Iniciativa per
Catalunya Verds, estaria molt bé que l’oposició hi estiguéssim convidats i poguéssim
fer aportacions.
El Passatge Espanya, com molt bé ha dit també el company d’Iniciativa per Catalunya
Verds, amb el que sempre tenim moltes coincidències, agafa l’àmbit de la Plaça dels
Ametllers, l’ha d’agafar. Però no només aquest àmbit sinó també de la travessera del
carrer Canàries, entre el carrer Costa Brava i el carrer València. I evidentment, l’accés
del Passatge Espanya al carrer València, en la direcció del carrer Passatge Espanya.
Per tant, l’àmbit és ample.
Per desenvolupar aquest projecte, és obvi que la mesura fonamental que s’ha d’aplicar
és d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, això és bàsic. I quan
s’apliquen les lleis, concretament un decret del Ministerio de la Vivienda de l’any 2010,
l’única solució és plataforma única. Si a més sumem que tenim tots els serveis
obsolets, doncs, cal una obra integral que renovi tots aquests serveis, que els soterri i
que deixi aquests carrers amb la dignitat que han obtingut altres carrers del poble. Del
poble, del municipi, vull dir. Per tant, és una obra que té la seva complexitat, que té el
seu “tamany”, el seu àmbit i el seu pressupost, i que difícilment s’escapa de massa
coses més, però és bo el debat, és bo les aportacions, és bo la participació ciutadana,
amb tot això estem totalment d’acord.
Què té de bo a més aquesta moció? Té de bo la temporalitat, és a dir, que la tinguem
avui aquí. Perquè si vostès esperen a tenir un projecte d’urbanització, un projecte
d’obra municipal ordinària, passarem encara uns quants mesos. Si esperem a aprovar-
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lo i sotmetre’l a informació pública, fer tot el tràmit ben fet, tal com s’ha de fer, jo no
crec que abans del mes de març de l’any que ve puguem tenir aquest projecte
operatiu. I llavors, fem aquesta declaració d’autoritat pública, delimitem aquestes
finques i comencem el procediment expropiatori.
Jo m’he reunit moltes vegades amb aquests dos propietaris i no són fàcils, seran
bel·ligerants i poden fins i tot anar al jurat d’expropiació. Això és un any o dos. Quan
abans es comenci, abans es resoldrà aquest tema. Per tant, jo crec que aquesta moció
té moltes més bondats que les que estan escrites. I sobretot és la temporalitat. Tot el
que puguem fer ara, abans, ens ajuda, ens ajuda globalment i ajuda el govern. Amb
aquesta moció estem ajudant el govern.
No la retirarem, la mantenim. Si volen votar que no, doncs, estan en la seva potestat,
òbviament.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més?
Sr. Fernández.- Sí, molt curt i ras. La definició de l’àmbit general del projecte és una
cosa que estem treballant també amb els veïns, perquè l’objectiu és resoldre el
problema del Passatge Espanya, d’accessibilitat i de serveis. Per tant, en aquest àmbit
a mi em pesa molt més l’opinió dels veïns que no altres opinions. A mi, personalment.
Per tant, aquí veurem, en aquest procés, quin és el resultat.
Nosaltres estem començant..., o sigui, ja estem, des de fa..., vam tenir una primera
reunió fa..., al mes de maig, a primers de maig. Hem tingut una segona reunió ara, al
mes de..., dilluns passat, al mes de juliol. I tindrem una propera reunió abans de finals
de setembre. I per tant, nosaltres estem ja en el procés de treball, i entenem que en
tot cas, tot ha de seguir el procés amb el que estem treballant. I ja li he dit, entenent
que aquesta moció busca solucionar aquest tema, pensem que és millor la via amb la
que nosaltres estem tirant endavant.
Jo no vull obrir ni debats ni qüestions que no vénen a to, però ja li dic, en aquests
moments, la nostra línia de treball és aquesta i pensem que val la pena seguir-la i que
aquesta és la que ens portarà a què entre tots puguem resoldre la problemàtica del
Passatge Espanya d’una vegada per totes en aquest mandat.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo ja, per concloure el tema, els comunico això, que hem fet
aquesta reunió amb els veïns, la que era la segona reunió que es feia i es va fer en un
altre àmbit perquè es va convidar tots els veïns del Passatge Espanya i els afectats que
potser ells no es donen per al·ludits perquè no toquen el Passatge Espanya però sí que
la seva finca registralment és tota una sola finca i, per tant, estan afectats, com
podrien ser alguns veïns del carrer Canàries amb València perquè és una finca única, i
la de Jacint Verdaguer amb Passatge Espanya. Suposo que això el dia que es va fer les
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llicències d’obres pertinents i així ningú se’n va adonar, no són uns edificis tan vells,
per tant, no sé quants anys fa, però ningú se’n va adonar que la finca era una sola
finca que no estava amb aquestes divisions i per tant ara, quan hi ha veïns afectats,
aquests també ho estan. Per tant, se’ls va convidar a tots.
Ara permetin-me la broma, el senyor César Alcalà va venir perquè era el Passatge
Espanya, suposo que si tinguéssim Avinguda Països Catalans potser no hagués vingut,
però el devien informar i va venir. Com vostès poden entendre, qualsevol de vostès
que hagués vingut sense un previ avís nostre, no li haguéssim impedit l’entrada mai,
per tant, va ser benvingut, i en aquest sentit es va fer. Sí que és veritat que en el
consell de poble de la Torreta jo mateix, en un punt que s’havia volgut passar
d’informacions, vaig dir que els dies abans de festa major a la Torreta, o just després,
es faria aquesta reunió i, per tant, era una cosa que havíem anunciat nosaltres després
de tenir una reunió prèvia.
Què ha canviat des d’aquests darrers anys, en què vostè era alcalde, per fer aquestes
expropiacions? No ho sé, però com a mínim, al 2015 vostè hauria d’haver tramitat això
i no ho va fer pas. És més, en algunes reunions que hem tingut, els tècnics... Sí, sí, els
tècnics... No, no, si vol, em pot contestar ara. (Veu de fons.) No, aquest tema és què
va fer vostè...
Sr. Ros.- En el mandat 2007-2011, que vostè era primer tinent d’alcalde amb
nosaltres, es va obtenir una subvenció per urbanitzar aquest passatge. No es va poder
utilitzar i es va traspassar a un altre projecte. En el mandat 2011-2015, vam estar en
pla d’ajust i no vam poder tenir inversions fins l’any 2015. Al 2015 s’aprova el
pressupost al mes de març, febrer-març, és a dir, dos mesos abans de les eleccions.
No hi ha temps material per executar res, per tant, el temps material és a partir del
moment en què vostè és alcalde i l’investim alcalde nosaltres, el nostre grup l’investeix
alcalde.
Sr. Alcalde.- Exacte.
Sr. Ros.- Estaven aquests diners posats, i es va estar treballant per poder fer
aquestes expropiacions. Es va estar treballant i hi havia algú que s’hi posava en
contra, i vostè sap qui és.
Sr. Alcalde.- D’acord. El dimoni avui no hi és i, per tant, el domini que es posava en
contra... Sempre estem amb les mateixes. Però també li dic...
Sr. Ros.- No s’equivoqui, no he parlat del dimoni.
Sr. Alcalde.- D’acord, ja ho dic jo. Doncs, el problema al final és que vostè i jo
parlant-ne tampoc ho va dir. Aquesta solució que ara és tan senzilla, mai l’ha
proposada. Per tant, com a regidor d’Urbanisme durant un any i uns quants mesos, no
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ho va fer, i teníem la partida, segons diu, encara que no la vam dotar, eh?, però això
és un tema a part perquè com vostè bé ha dit, la regidoria era seva, era de vostès,
abans, en un altre punt. Per tant, és cert.
Li demano qui és el tècnic que va fer el justipreu, si us plau, perquè jo he preguntat a
dalt si està valorat... (Veu de fons.) D’acord, doncs, li agrairé, perquè això sí que és
veritat que jo ho he preguntat i m’han dit que aquests números no existeixen. Per
tant, haurem de veure també qui fa fer aquests números amb relació a què.
L’altre dia, els veïns i algun veí li van dir a la cara, del senyor Masó, eh?, el problema
que tenien amb aquesta parcel·la, i bé, és el que d’això, però també van dir
públicament, i després, en acabar la reunió estaven molt indignats, que aquest senyor
havia fet algun tipus d’obra i no se li havia obligat a cedir aquest espai. Per tant, això
també va molestar bastant a bastanta gent. Jo li dic el que els propis veïns diuen, i
vostè ha dit que quan hi ha alguna llicència d’alguna cosa. Parlaven d’una teulada en
molt mal estat... Bé. (Veu de fons.) Doncs, per a això estem.
El tema d’un procés d’expropiació? En tot cas, el tribunal ens marcarà quina quantitat li
hem d’acabar pagant, però si fem bé un procés d’expropiació i està ben fet, i el que no
es posa és d’acord al preu, això tira endavant, eh? Per tant, nosaltres podem tirar
endavant, el que passa és que nosaltres llavors hem de tenir dotat el màxim que pugui
sortir d’aquest pagar aquest justipreu.
De totes maneres l’altre dia també ho vam dir, a vegades et pot sortir bé i a vegades
et pot sortir molt malament, perquè arriba un jutge, tu li has ofert 10 euros metre
quadrat, i et ve i et diu un jutge “heu pagat massa per ser una zona del darrere, que
no s’utilitza”, etcètera. Bé, escolta, això ja ho dirà qui vulgui, si realment anem a
aquest justipreu, que nosaltres, ja li dic, desconeixem aquest preu i, per tant, el
tema...
La Plaça dels Ametllers? Sí. Vostè parlava del Passatge Espanya, del carrer Canàries,
del carrer Jacint Verdaguer, del Passatge Espanya i del tros de baix d’acabar la Plaça
dels Ametllers i la unió amb Font del Cargol, per tant, era com bastant més... Parlava
també d’uns 900.000 euros, el que passa és que una vegada fets els números, si els
números que surten per a només el Passatge Espanya tenen aquest import, jo entenc
que aquesta proposta que vostè ens deia, 900.000 euros, no són factibles de cap
manera, per les quantitats, de moment, que tenim. Però bé, com comentàvem, potser
el que hem de fer és treballar un d’allò, però tenint clar que el següent lloc on s’ha
d’actuar en aquell sector és a la immediacions, evidentment, del carrer Canàries, i
probablement també després Jacint Verdaguer.
Ja, només per acabar, dir-los que nosaltres, coneixedors d’aquesta moció, vam
explicar als veïns de la Torreta que votaríem en contra pel fet aquest. Perquè si
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realment això era així de senzill i realment això es volia tirar endavant i hi havia
aquesta partida i teníem els diners, etcètera, des del 2015 es podia haver tirat
endavant, vostè ho podia haver gestionat i es podia haver expropiat, i no és el que em
va dir a mi en més d’una ocasió. Per tant, ja em va dir que s’havia reunit moltes
vegades, que no sé què, que això no anirà endavant, que amb això no anirem bé. Mai
em va explicar això, perquè probablement, si m’hagués explicat això, jo li hagués dit:
“Tirem endavant, anem-hi.” Però el primer dia ja haguéssim anat i haguéssim obert el
camí. Haguéssim obert el carrer, haguéssim donat seguretat en aquest sector, no ara,
quan vostès ja saben que estem parlant amb els veïns i que els farem una proposta, i
llavors, casualment, en aquest ple porten això. Això no és voler arreglar les coses sinó
simplement això és voler ara vostès veure si ens poden deixar o com quedem de
retratats. Doncs, mirin, sincerament, els ho vaig dir a la cara a tots els veïns, els vaig
dir: “Us podeu enfadar, i és més, us ho explico jo perquè ningú vingui a explicar-vos
certes coses, com a vegades passa.” I, per tant, això es va explicar. I igual que es va
explicar això es van explicar altres coses, i el més interessant va ser després. Però bé,
ho saben, que si vostès portaven aquesta moció, nosaltres hi votaríem en contra.
Per tant, vostès la mantenen, els veïns ho saben, vostès demà podran explicar el que
vostès vulguin, però nosaltres els ho hem dit i hem parlat amb ells, i aquesta vegada
ens diuen: “Home, sembla... No podem confiar en aquest ajuntament” ajuntament,
com a tal, i els vam reconèixer, jo el primer, que evidentment no poden confiar en
aquest ajuntament, perquè se’ls ha enganyat tots aquests anys, tots. Els hem mentit
tots. Ara, potser ara ja no és una altra mentida. Potser trigarem un temps, però aquí
ja està, s’ha acabat, la mentida ja no hi és. Igual que ells van fer un discurs, van fer
un discurs de dir “nosaltres no pagarem res, el carrer Catalunya, a aquest senyor se li
ha pagat, al carrer Catalunya i al carrer Major, sense posar ni un euro, nosaltres no
posarem un euro”, no sé què i no sé quants. Tot aquest discurs que ens van estar fent
els veïns, molt bé, els vam dir: “Doncs, mira, nosaltres tindrem els recursos que
puguem posar per a aquest, i si se n’han de posar més, els haureu de pagar, us agradi
o no us agradi.” Evidentment, això dir-los a la cara no els agrada gens. Un pagament
de tot aquest sector, ja em dirà vostè com pagaríem nosaltres unes obres de tot
aquest sector fet, però li repeteixo, els ho hem dit. Ens poden creure o no creure.
Doncs, tant de bo nosaltres no els haguem mentit, com altres sí i, per tant, els ho vam
dir.
Si vostès continuen amb aquesta moció, nosaltres la votarem en contra. Han dit que la
mantenen, per tant, la passem a votació i veurem el resultat.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Es desestima per 12 vots en contra i 3 vots a favor
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Propostes d’urgència
Aprovació del conveni en matèria d’habitatge amb el Consell Comarcal
Se sotmet a la consideració del Ple la següent proposta:
B)
Vist que l’article 26 del Text refós de l’Estatut d’Autonomia de 2006
reconeix que les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a
accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d'establir
per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions
que determinen les lleis.
Vist que l’article 25.2 a) de la Llei 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local atorga al municipi la facultat d’exercir competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes en la matèria,
entre d’altres, de la promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb
criteris de sostenibilitat financera.
Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès no disposa de recursos personals ni
materials, per dur a terme les competències pròpies en la promoció i la gestió
d’habitatges, ni les actuacions necessàries per tal de les persones que no
disposen dels recursos suficients, puguin tenir el dret a accedir a un habitatge
digne.
Vist que d’altra banda, el 30 de juliol de 2014, el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya vàrem formalitzar un conveni el
qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració i
l’encàrrec de gestions entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis
en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge situada a la
comarca del Vallès Oriental, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Vist que així mateix, el 13 de novembre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i la Diputació de Barcelona vàrem formalitzar un conveni el qual té per
objecte regular la col·laboració de les parts en relació amb l’acollida del Servei
d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i l’establiment d’un Servei
d’Atenció al Ciutadà (SAC) associat al SIDH. La vigència d’aquest conveni
s’estén des de la seva data de signatura fins a l’extinció del conveni de
col·laboració subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Diputació
de Barcelona, per el funcionament del SIDH.
Vist que finalment, el 23 de novembre de 2016 el Ple del CONSELL COMARCAL
va acordar aprovar la creació l’Oficina d’Habitatge del Vallès Oriental amb els
serveis de tràmit, cívics i de governança.
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Vist que el Dret positiu regula que les administracions públiques poden
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques, en l’àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès
comú.
Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té interès en què el Consell
Comarcal del Vallès Oriental li presti els serveis oferts per l’Oficina d’Habitatge
del Vallès Oriental, i ambdues administracions públiques tenen interès a
subscriure el següent conveni per regular la prestació dels serveis següents:
A) Serveis de tràmit: són aquells serveis d’assessorament, de gestió i
tramitació d’ajuts socials, que inclouen entre d’altres:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

Gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs de reforma
d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts.
Gestió i tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la
rehabilitació d’edificis i habitatges.
Gestió i tramitació de prestacions per al pagament del lloguer.
Gestió i tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat.
Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a
l’habitatge.
Assessorament per al desenvolupament de les polítiques d’habitatge
que vulguin concertar els diferents ajuntaments de la comarca, pel
qual resulta necessària l’elaboració de plans locals d’habitatge on es
reflecteixi el diagnòstic sobre les necessitats i les mesures que s’han
d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits.
Assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament dels
instruments adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del
parc d’habitatges, amb la finalitat d’exigir el compliment de les
condicions de funcionalitat, seguretat, salubritat i sostenibilitat dels
habitatges promovent les possibles accions orientades a la
introducció de criteris de cohesió social, ambiental i d’eficiència
ecològica en el procés d’edificació, conservació i rehabilitació del parc
immobiliari.

B) Serveis cívics: són aquells serveis d’assistència i assessorament tècnicjurídic adreçats als ens locals per a dur a terme:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Assessorament i mediació de consum en termes hipotecaris.
Assessorament i mediació sobre deutes hipotecari i de lloguer.
Assessorament jurídic en els processos d’execució hipotecària I
desnonaments.
Assessorament i tramitació dels expedients per la Mesa de valoració
per a situacions d’emergències econòmiques i socials.
Assessorament a la xarxa de municipis de la comarca en el
desenvolupament de la protecció pública de l’habitatge, que inclou
tant polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge amb protecció
oficial com d’altres actuacions susceptibles d’ésser protegides,
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vi.

vii.

regulades als plans d’habitatge, o com les relatives a la mediació en
l’àmbit del lloguer social, potenciant l’aportació d’habitatges privats
cap a aquest objectiu, afavorint així la inserció social i evitant
desnonaments socialment no acceptables.
Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per a
garantir el compliment dels mecanismes establerts per a la resolució
de les situacions de sobreendeutament del deute hipotecari, amb
l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el possible
reallotjament a famílies en risc d’exclusió residencial.
Assessorament tècnic-jurídic als ens locals en matèria de pobresa
energètica per a l’aplicació dels drets de les persones en situació de
vulnerabilitat econòmica, desenvolupant els mecanismes existents
per a evitar la interrupció dels subministraments bàsics per
impagaments a les persones referenciades.

C) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de
polítiques públiques d’habitatge mitjançant les accions següents:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.
vii.

Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als
agents socials i econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de
les dades, així com l’elaboració i la tramesa de diferents informacions
i documents.
Fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial
de Granollers i Mollet del Vallès per poder acompanyar en el procés
d’execució hipotecària i de desnonament als usuaris afectats de la
comarca així com als professionals públics implicats en
l’acompanyament d’aquestes famílies.
Foment de la signatura del Protocol d’execució de diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya.
Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca
per a desenvolupar instruments dirigits a evitar la desocupació
injustificada permanent dels habitatges en àmbits d’acreditada
necessitat i incorporar-los al mercat immobiliari mitjançant tècniques
de foment o d’intervenció administrativa; sense menysprear els casos
de possible sobreocupació dels habitatges i infrahabitatges, lluitant
contra l’activitat empresarial i lucrativa de convertir il·legalment els
habitatges en allotjaments turístics, precaris, sobreocupats i
sotmesos a preus abusius.
Assistència i assessorament tècnic-jurídic en l’aplicació dels règims
sancionadors establerts per a la vulneració dels deures inherents a la
condició de propietaris d’habitatges, així com dels agents que
vulneren la funció social de la propietat.
Assessorament i assistència tècnic-jurídica als ens locals per al
desenvolupament de les mesures previstes legalment dirigides a
garantir la funció social de la propietat
Assistència i assessorament tècnic-jurídic als ens locals de la comarca
per a la correcta promoció de l’exercici de les seves competències
sobre la matèria d’habitatge en el marc de llur autonomia, amb la
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viii.
ix.
x.

coordinació imprescindible de llur actuació amb els interessos
supralocals.
Creació d’un espai de treball formatiu dirigit als professionals dels
ajuntaments en matèria d’habitatge.
Taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge.
Xarxa comarcal d’habitatge

Vist que el cost econòmic que significa a l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
l’adhesió al conveni de col·laboració, en matèria d’habitatge, ascendeix a un
cost anual de 15.000,00 euros.
Atès que l’article 11 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, preveu la possibilitat que
per a la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència
dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pugui encarregar a
altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra,
sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons
d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.
Atès que aquest article 11, en el seu punt 3.b) preveu el conveni com a
instrument de formalització d’aquest encàrrec, quan es produeix entre òrgans i
entitats de dret públic d’administracions públiques diferents.
Vist l’informe favorable d’Intervenció de data 6 de juliol de 2017.
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 19 de juliol de
2017 ha aprovat la signatura del present conveni amb l’Ajuntament de La Roca
del Vallès.
Per tot això es proposa que el Ple adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en
matèria d’habitatge, amb un cost anual de 15.000,00 euros, el qual s’adjunta
en l’annex que es transcriu a continuació, el qual forma part d’aquest acord a
tots els efectes.
Segon.- Autoritzar i disposar de la despesa de 5.000 euros, que correspon a la
part proporcional pel període comprés entre l’1 de setembre i el 31 de
desembre de 2017.
C)
Tercer.- Informar que a la comptabilitat municipal figura el següent
assentament en la modalitat de Retenció de Crèdit (RC) amb número d’operació
220170008152 i data 05 de juliol de 2017, d’import total 5.000,00 euros, per
assumir les obligacions que comporten la proposta d’aprovació del contingut i la
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signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en matèria d’habitatge.
Quart.- Reconèixer l’obligació de la despesa d’import total de 5.000,00 euros,
en concepte d’aprovació del contingut i la signatura del present conveni, amb
un cost anual de 5.000,00 euros per l’any 2017 i d’un cost anual de 15.000,00
euros per l’any 2018.
Cinquè.- Ordenar el pagament de l’import total de 5.000,00 euros, en concepte
d’aprovació del contingut i la signatura del present conveni.
Sisè.- Supeditar el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Setè.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al Consell
Comarcal del Vallès Oriental, als efectes escaients.
Vuitè.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als
Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assignats al
control i seguiment del present conveni.
Novè.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
Desè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Aquest ja és el darrer punt de les mocions, llavors, ara passaríem al
d’urgència, que és el punt d’adhesió. Ens el comenta el regidor. Evidentment, com
sempre, haurem de votar la urgència, si s’escau. És un punt que vam comentar que el
portaríem avui.
Sr. Lorenzana.- Gràcies, senyor alcalde. Com vam comentar a la comissió
informativa, anem a signar un conveni amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per tal que
ens ampliïn els serveis que donen a l’ajuntament. Aquest conveni va ser aprovat ahir
en el ple del consell comarcal, llavors, nosaltres teníem avui el ple, i hem d’entrar per
urgència. I també la documentació que se’ls ha lliurat a tots no és la versió definitiva
del conveni sinó que és l’esborrany, falten algunes dades, però el contingut essencial
del conveni és el que vostès tenen.
En aquests moments, ja estem col·laborant amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge en la
tramitació de certs serveis, que són, diguem-ne, gratuïts, perquè els finança tant la
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Diputació com la Generalitat de Catalunya, però hi ha un tercer bloc de serveis que
ofereix l’Oficina Comarcal d’Habitatge que diuen Serveis de Governança, que sobretot
són temes d’assessorament al desenvolupament de les polítiques d’habitatge.
La Llei d’Habitatge dona moltes responsabilitats sobre aquest tema als ajuntaments,
uns ajuntaments que tenim molt pocs recursos per poder fer política d’habitatge, entre
altres coses aquí, a l’Ajuntament de la Roca, per exemple, no tenim un tècnic
especialitzat en aquest tema, no tenim un tècnic d’habitatge, per això és important
que ens recolzem en una administració supramunicipal, en aquest cas el consell
comarcal, per tal que ens reforci en aquesta àrea.
El cost d’aquest servei és de 15.000 euros anuals, evidentment, com que nosaltres
estem signant el conveni en aquest mes i entrarà en vigor a partir de l'1 de setembre,
doncs, pels últims mesos de l’any el cost al 2017 serà únicament de 5.000 euros. Això
és tot. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Sí, senyor Ros.
Sr. Ros.- Molt breu. Hem rebut la documentació aquesta mateixa tarda, no l’hem
pogut mirar, i crec que fins i tot tenim un esborrany, no la documentació definitiva. Tot
i així, ens sembla un tema interessant, i els regalarem un “sí”.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs, passaríem a votar la urgència primer.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovada la urgència per unanimitat. I ara passaríem a votar l’acord.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat
C) Control Gestió municipal
C.1. Dació de compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i
morositat del 2n trimestre 2017.
Sr. Alcalde.- El següent punt és la dació de compte de la informació de Tresoreria i
Intervenció. Té la paraula el regidor Carles Fernández.
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Sr. Fernández.- Bona nit ja, perquè ara ja som de nit. Els dos..., les dues dades
importants, que és el període mitjà de pagament, el PMP, que en aquests moments ha
de ser inferior a 30 dies, estem en 28,56. I el període, diguem-ne l’altra dada, que és
la de morositat, que dóna idea de l’arribada de la factura fins el pagament, la primera
seria des de l’aprovació fins el pagament, estem en 42,90 dies, sobre un màxim de 60.
S’ha produït un petit creixement del termini degut a què s’està començant a fer front
al pagament d’unes factures de consum elèctric i consum de gas que tenien dificultat
de conformar-se perquè les dades que ens facilitaven les empreses no es podien posar
en un programa que permet fer el seguiment. Llavors, això ha provocat un
endarreriment i ha provocat aquest creixement del termini. Tot i així, fora d’aquestes,
el període normal de pagament de les factures habituals segueix sent allò..., el teníem
abans en 5,62, estem sobre, un cop aprovada una factura, en menys de 10 dies el
normal és que estigui pagada. En el cas de, des de l’arribada de la factura, al voltant,
per sota dels 30 dies. Fora d’aquesta situació, aquest fet puntual que ens ha provocat
aquest endarreriment en el... O sigui, aquest creixement del termini de pagament.
Aquesta és la situació en aquests moments.

C-2 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- El següent punt són resolucions d’Alcaldia. No? Senyor Ros?
Sr. Ros.- Sí. La 458, no sé si les té a mà. Bé, l’hi explico una miqueta. S’ha aprovat un
avantprojecte per intervenir a Can Torrent, i és un edifici catalogat, sense haver
convocat la Comissió de Patrimoni. A veure si ens ho pot explicar una miqueta.
Les dic totes? La 467. Es fa la convocatòria per socorristes el 7 de juny. Amb el
problema greu normatiu que hi ha, no és una mica tard? Estem cobrint bé les piscines
municipals, o hi ha una manca de socorristes i, per tant, d’aforament?
Hem vist també que amb la 506 s’ha demanat un informe urgent a dos tècnics
municipals sobre Can Massagué, que s’ha de fer en deu dies. Doncs, podrien passar
còpia d’aquest informe, sobre la recepció de Can Massagué?
Hem vist també que s’ha adjudicat un accés al Pla de les Hortes, la 499, i una direcció
d’obra al Pla de les Hortes, la 524, que tenim entès que és un sector que no està resolt
i que per tant, la reparcel·lació no és efectiva fins que no s’acabin els deures que tenen
els propietaris amb el municipi. Per tant, si a la UA13 no es podia intervenir, entenem
que aquí tampoc. Una cosa és recepcionar obres d’Urbanització i una altra cosa és
intervenir en una reparcel·lació que tàcitament, si no està acabada, és una suspensió
de llicències, per tant, impedeix que pugui fer qualsevol obra municipal, que pugui
anar a dintre del que és una unitat d’actuació.
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Tenim trucades de veïns preocupats, veïns que no volen aquest accés, no tots els veïns
que demanen són els que surten a les fotos, també hi ha veïns que no ho demanen i
que ens estan dient que no volen que passin els cotxes per aquests carrers.
I finalment, la 573, manteniment del camp de futbol de la Torreta. No es fa, finalment,
la substitució de gespa, i es fa un manteniment.
Sr. Alcalde.- Gràcies. La intervenció a Can Torrents és un projecte en tot cas d’una
proposta de remodelació interior dels espais. Evidentment, no es toca res estructural,
però de tota manera es va dir que això, abans que es pogués dur a terme, com alguns
altres dels projectes que ja estaven aprovats en el seu dia però no es podien tirar
endavant perquè no hi havia la Comissió de Patrimoni creada. En tot cas, això és un
dels tràmits que li quedarà a aquest document.
El tema de convocatòria de socorristes. Bé, nosaltres tenim uns socorristes. A més, el
que s’ha fet amb aquesta convocatòria és arreglar un problema que no sé, vostè em
dirà quan es va generar, que va ser el fet de quedar-nos el tema de la zona esportiva
municipal, i el tema de no poder tenir una borsa de treball prevista per poder cobrir
aquestes places.
Darrerament, deu ser cinc o sis anys, des que es va fer, s’han hagut de cobrir amb
empreses de treball temporal, d’acord? El que nosaltres estem fent és crear una borsa,
si és possible, perquè a més, la llei, tal i com ha canviat, fa que pràcticament molts
dels socorristes, tots els que nosaltres tenim tenen la titulació al dia perquè a més, els
hem estat molt a sobre que la preparessin. Alguna de la gent que s’ha volgut presentar
a aquesta borsa primer, per fer substitucions, potser no veu una cosa massa
temptadora i que els pugui interessar massa, i a altres els falta part d’aquesta
formació.
A part d’això, l’aforament que estem quedant, l’aforament segueix sent el mateix
aforament, segons m’han indicat, des del dia en què es va inaugurar la piscina, per
tant, probablement el que està passant és que amb aquests usos i aquestes calors,
doncs, la gent l’està fent servir més i ens quedem sense places d’aquest aforament. I
com vostè pot entendre, hem de respectar molt aquest aforament.
Que nosaltres tinguéssim algun dels socorristes, o algun socorrista més, faria créixer el
nombre de banyistes en poc, perquè això no es fa per nombre de socorristes sinó que
es fa per nombre de la quantitat de metres quadrats d’aigua de què disposem. Per
tant, els metres quadrats d’aigua segueixen sent els mateixos, tinguem un socorrista o
en tinguem dos.
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Sí que és veritat que ens hem trobat amb algunes reclamacions de gent que no entén
que entrin a les instal·lacions municipals de la Roca gent de fora, i fan servir aquesta
frase. Quan parlen de gent de fora, volen dir de veïns d’altres municipis, encara que
també va córrer pel Facebook i no sé què que a la Roca tenim unes magnifiques
piscines, i ens hem trobat gent d’Hospitalet, gent de Badalona, de llocs molt
respectables, eh?, amb això no vull dir res. Veïns de Canovelles, veïns de Cardedeu,
etcètera. I el que no podem fer és impedir a ningú ni discriminar-los pel lloc d’origen.
Per tant, del lloc de residència tampoc. Per tant, amb aquestes altes temperatures, el
que fa la gent és passar per la piscina de la Roca.
També és veritat que tenim uns preus públics aprovats que són bastant bons de cara
al ciutadà quan l’ha de fer servir, no són dissuasius de cara a què la gent vingui.
Llavors, el que es podria fer és aplicar uns preus com a altres instal·lacions esportives
veïnes, el que passa és que llavors faríem que alguns veïns que utilitzen bastant
aquest servei no l’utilitzessin pel tema del preu. Per tant, en això podem estar
totalment tranquils que sempre tenim socorristes, que sempre complim amb els
aforaments, i que a part de tot hem guardat, això sí, unes entrades per als socis i
abonats de les instal·lacions. Que això no vol dir que tots els socis i abonats de les
instal·lacions puguin entrar, també se’ls diu que no quan està l’aforament màxim ple,
però abans li diem a gent que no pot entrar perquè l’aforament ja està ple perquè es
guarden unes places per als socis que paguen religiosament durant fa anys, o alguns
que agafen la quota d’estiu, etcètera.
El següent punt, ha dit, de l’accés al Pla de les Hortes. Doncs, no ho sé. Aquests
magnífics tècnics que tothom diem que tenim ho han valorat, i tots ho han entès així.
Farem la consulta. No sé si el regidor té més informació. Si li vol repetir la pregunta,
perquè jo no digui una cosa que no és...
Sr. Ros.- Sí, la tenia també per a precs i preguntes. L’accés al Pla de les Hortes està
dintre del que se’n diu en urbanisme una unitat d’actuació vinculada a un planejament
i a un projecte de reparcel·lació. Aquest projecte de reparcel·lació està inscrit al
registre de la propietat, però amb anotacions marginals, que és que falten càrregues
per executar. En tant no s’executen aquestes càrregues, l’ajuntament no ha rebut
totalment, no l’obra d’urbanització, que és una cosa que no ha rebut el sector acabat.
Sense el sector acabat, l’ajuntament no pot intervenir. Això és el que va passar a la
UA13 de Santa Agnès, on no es va poder intervenir. És una pregunta que també tinc
per a després. Per tant, en aquest sector no s’hauria de poder intervenir, no es podia
fer cap obra ordinària per part de l’ajuntament, en tant els propietaris del sector no
acabin les obres d’urbanització a què estan obligats, les càrregues del sector.
Sr. Lorenzana.- Doncs, aquesta no és l’opinió que tenen els tècnics municipals. És a
dir, a veure, si no vaig mal fixat, les úniques obres d’urbanització que queden en
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aquests moments pendents en el sector del Pla de les Hortes és la realització del parc.
Els carrers i la urbanització executada, segons els tècnics municipals, està rebuda, i en
aquest sentit, cap tècnic ni jurista ha posat cap mena de problema a obrir el doble
sentit en aquest carrer.
Evidentment, si no hi ha impediments tècnics ni jurídics per tirar endavant aquesta
obra, aquesta obra evidentment es tirarà endavant tal com està planificada en aquests
moments. Em sembla que el senyor Fernández vol afegir alguna cosa.
Sr. Fernández.- En tot cas, una apreciació. El projecte original contemplava doble
direcció i es va canviar sense modificar el projecte. Per tant... Sense modificar el
projecte, senyor Ros, recordi-ho bé, sense fer una modificació de projecte ni passar-ho
pel ple. En cap modificació de projecte, senzillament per una voluntat de vostè.
Nosaltres és un tema que vam portar en el nostre programa electoral, i per a nosaltres
i per als dos grups del govern estaven en el nostre programa electoral. Tots els veïns
no estan d’acord. Com en totes les accions de govern, no tots els veïns estan d’acord.
Com quan vostè va posar uns salts en el carrer de Dalt sense informar a cap veí, just
abans d’eleccions, per contentar alguns veïns votants de vostè. Per tant, escolti, lliçons
les justes, senyor Ros, les justes.
Sr. Alcalde.- El tema del pas dels carrers i d’aquella gent que no hi està d’acord,
evidentment no podem més que estar-hi d’acord. Crec que aquesta afirmació és certa,
només faltaria. Hi ha molta gent que durant aquests anys han demostrat clarament
que no estaven d’acord amb la decisió que es va prendre, perquè han entrat i han
infringit contínuament moltes vegades el fet de passar per sobre una vorera. Perquè si
vostè va per allà algun dia, veurà que està totalment trinxada dels vehicles que han
arribat a passar per fer aquest bypass, ja no només de cara al carrer Major, sinó
també moltes vegades per anar de cara cap a Santa Agnès. Aneu cap a la Roca II,
etcètera. Per tant, és cert, és una decisió política i com vostè bé ha dit, aquí venim a
fer política i el dia a dia també és política.
I el camp de futbol, la gespa ja està feta la contractació, i en principi..., ara li mentiria,
eh?, però diria que és la setmana que ve que fem ja el replanteig de l’obra, i
probablement entre la setmana vinent i l’altra s’arrenqui la gespa, i està previst que la
gespa nova arribi al camp de futbol per poder-se començar a instal·lar el dia 14 o 16,
perquè van dir el dia 15, però em sembla que el dia 15 és festiu. És el Pilar... (Veus de
fons.) Perdó, la Mare de Déu d’agost. Bé, ja veuen que jo... No conec ni el meu propi
santoral, imaginin-se.
Doncs, això. El camp de futbol a mitjans d’agost estarà la gespa allà i es començarà la
instal·lació amb termini.
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Sr. Ros.- Amb quin cost?
Sr. Alcalde.- No li sé dir ara mateix.
Sr. Ros.- Això és un procediment obert de licitació?
Sr. Alcalde.- Sí. Si no recordo malament, hi van haver vuit o nou empreses que s’hi
van presentar, a dues se les va haver d’excloure d’entrada, una perquè el termini era,
no recordo la data exacta però fins a les 6 de la tarda, i els senyors van presentar
l’oferta a Correus segellada a les 8 del vespre i, per tant, això ja era motiu d’exclusió
per fora de termini. L’altra perquè no complien també amb algunes de les necessitats
del sobre número 1, i les altres, bé, evidentment, hi ha hagut una diferència important
de preu perquè aquesta gent han fet una oferta econòmica molt interessant perquè
són productors ells mateixos. O sigui, són fabricants, per tant, el marge que tenen de
joc és bastant superior.
C-3 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Passarem al punt d’informacions d’Alcaldia. Aquí els vull comentar que el
senyor Antonio López, assessor en matèria laboral des de fa molts anys en aquest
ajuntament, avui ha sigut el darrer dia que ha estat aquí perquè ja hi ha, després de
més d’un any de procés, s’ha adjudicat i ja s’ha assignat el contracte amb Olleros
Abogados, que són els propers..., la gent que els propers quatre anys, si no ho recordo
malament, senyor Peralta, dos més dos?, bé, dos més un més un, un màxim de quatre
anys, faran l’assessorament a Recursos Humans i també la defensa jurídica d’aquest
ajuntament.
Sí, digui’m.
Sr. Ros.- Ho faran des de Sagunto?
Sr. Alcalde.- Mani’m?
Sr. Ros.- Si ho faran des de Sagunto. Sagunto és una ciutat de la Comunitat
Valenciana.
Sr. Alcalde.- Sí? Miri, no ho sabia, em pensava que era el nou nom del SEAT, del
proper SEAT.
Sr. Ros.- Hem llegit que oferten coses a Sagunto.
Sr. Alcalde.- Perfecte. Aquests senyors tenen bufet aquí, a Catalunya, i aquests
senyors estaran cada setmana fixes i inclús amb horari en què puguin coincidir, no
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només amb la persona que porta el tema de Recursos Humans, sinó que podran
coincidir amb moltíssima gent que té necessitat de parlar amb ells de temes de
personal i de tractar temes de personal. Per tant, jo crec que ho faran tant o més bé.
Ara, si el senyor ve de Sagunto aquí, com vostè sabrà, no se’l pot discriminar. De fet,
ara li diré, la gespa tampoc és catalana, però segur que podrem jugar perfectament a
futbol amb el nou camp de futbol de la Torreta.
Sr. Ros.- No li he preguntat això, li he preguntat sobre el que han ofertat, coses a
Sagunto. Jo no sé si s’ha informat així a la licitació, però segurament és una errada i
se’ls han colat coses. És com quan en un pla de seguretat t’ofereixen l’hospital de la
comunitat de no sé on, quan l’obra està al costat de Granollers. Doncs, aquí ha passat
alguna cosa així i potser algú no s’ho ha mirat prou bé.
Sr. Alcalde.- D’acord. Doncs, segur que si és així, algú no s’ho ha mirat prou bé. Bé,
tant de bo aquesta sigui la màxima errada que s’ha comés en aquest plec. El que sí
que..., li ha semblat bé el tema de tenir també l’assessorament jurídic inclòs en aquest
preu també? Perquè això és una millora molt important respecte al que havíem estat
fent fins ara.
Sr. Ros.- Em sembla perfecta, i jo crec que a més seria noble agrair al senyor Antonio
López la gran tasca que ha fet, tant en matèria de personal com quan havia portat
algun contenciós, que crec que els havia guanyat tots si no recordo malament i, per
tant, hem tingut un excel·lent advocat al servei d’aquesta casa els darrers tres, quatre
anys, no recordo exactament.
Sr. Alcalde.- Com no pot ser d’una altra manera, i fixi’s que en informacions d’Alcaldia
ho estic fent notar, eh?, no sé si ens hem adonat que la primera informació d’Alcaldia
que dono és aquesta, per tant, entenc que vostè pot entendre que si nosaltres
penséssim que s’ha fet mala feina i que aquest senyor no d’això, no tiraríem coets.
Però també li he de dir que no, vostè diu sempre que sempre ho ha guanyat tot i no.
Ja ho hem parlat diferents vegades, encara que del tema de “no” no ens recordem,
però és igual, escolti, tots els advocats guanyen i perden contenciosos, i a vegades
alguns advocats fan..., cometen errors importants, però al final tot ho hem d’assumir
nosaltres.
Ara anava a parlar de la festa major de la Torreta. No sé si vol dir alguna cosa de la
festa major de la Torreta. Ho dic per poder d’això... Doncs, hem fet festa major a la
Torreta, ha sigut un èxit, tot ha funcionat molt bé, la gent ha participat en tots els
espectacles i cal agrair la participació dels veïns.
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El següent punt és informar-los que el mes vinent, com que ja no hi haurà ple, els
volem informar que hi haurà festa major de Santa Agnès, on els esperem a tots una
altra vegada per gaudir de la festa major i de tots els actes que aquí es fan, com fem
sempre, d’acudir-hi i, per tant, doncs, els convidem a tots.
El següent és agrair la feina feta per la senyora Almudena Naranjo, que al cap de nou
anys, si no recordo malament, de feina en aquest ajuntament, ha trobat una feina en
un altre ajuntament, concretament el de Canovelles, per portar també els temes de
contractació allà, i ens deixa, abandona la seva plaça no, el seu lloc de treball. Bé, el
que fes, perquè no estava creada en nou anys, i ens abandona.
També agrair moltíssim la feina feta per tots els plans ocupacionals que han acabat
aquest darrer mes, i informar-los que estem ja treballant... Digui’m, digui’m. (Veu de
fons.) Sí, exacte. Estem treballant per la presentació de qui pugui optar a aquests
plans ocupacionals que s’estan fent i, per tant, convido a tothom que conegui gent a
qui li pot interessar, que miri en la pàgina web o vagin a l’oficina que tenim situada al
centre cultural, o vinguin aquí, a l’ajuntament, a l’OAC, i preguntin com poden fer-ho, i
evidentment encantats de poder-los informar de com formar part d’aquesta borsa i
poder optar a aquests llocs.
Em sembla que no m’oblido res més.

C-4 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passaríem a precs i preguntes dels grups. Sí. Les teníem... Tu te’n
recordes que hi havia aquelles preguntes que ens van passar... (Veus de fons.)
D’acord. Ara t’ho explico i les recuperem, però... Perfecte. Dani, en nom d’Iniciativa.
Dani Martín.
Sr. Martín.- Sí. César está hoy activo. A ver, nosotros la mayoría de las preguntas que
teníamos era para, entiéndase bien, “el diablo”, que no ha venido, y por lo tanto ya se
las haremos a él en un momento determinado. Pero hay una que no podemos pasarla,
que es que en los últimos días hemos visto por el municipio que en el carrer Sant
Sadurní y en algunos otros sitios han colocado postes indicando que es, supongo,
parada de autobuses, la línea 501 y 502. ¿Puede ser? Supongo que es aquel tema que
se habló de…
Sr. Alcalde.- L’autobús que ens dóna el retorn de l’hospital. És la línia de l’hospital,
que fins ara no hi havia parada i ara tindrà aquestes parades per donar-nos el retorn
de l’hospital en l’horari que no cobreixen les nostres línies.
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Sr. Martín.- Es que deberíais de informar un poco en la página web, porque hay gente
que al ver que se ha ido colocando estos postes indicadores de que va a haber parada,
están pensando que lo que va a haber es una modificación de la ruta de la L59 y la
L52, las nuestras, digamos. ¿Y con esto conseguimos al final cubrir las dos horas
aquellas famosas que tenemos de pérdida del hospital? Ésta sería la pregunta.
Sr. Alcalde.- Diria... Li puc confirmar amb el regidor demà mateix i ho direm, i
evidentment, això que em comenta, de posar-ho a les xarxes, ho farem de seguida.
Gràcies.
Sr. Alcalá.- Una molt ràpida. Saber com està el conveni o el contracte de l’antic
pavelló de l’església.
Sr. Alcalde.- Gràcies. El conveni ja no es pot dir com a tal, ha canviat el tema de la
llei, per tant, només pot ser un contracte, perquè de fet, ja fa anys que no s’hauria
d’haver signat com a conveni, perquè hi ha una contrapartida econòmica i, per tant,
sempre hauria d’haver sigut un contracte. S’està treballant per poder-los fer, ara s’ha
fet la darrera pròrroga de sis mesos, per tal que puguem tenir aquesta negociació al
darrere perquè, bé, evidentment la parròquia i el bisbat, que no són el mateix, tenen
uns interessos que potser no lliguen del tot amb els de l’ajuntament i, per tant, estem
seguint fent-nos propostes, i la voluntat és que en poc temps es pugui signar ja el
definitiu.
No sabem quina durada tindrà, perquè també, en ser un contracte, no pot ser un
contracte indefinit com a tal i, per tant, s’està treballant per veure en quina modalitat
el podrem fer, eh? També els he de dir que en el cas de ser un contracte, ells tampoc
volen que sigui gaire llarg i, per tant, estem treballant sobretot en aquest tema.
Senyor Ros?
Sr. Ros.- Una primera pregunta per al regidor d’Urbanisme. No sé si sap, té la dada o
ens la pot facilitar, de quantes llicències ha donat la junta de govern local, que s’hagin
demanat des que vostè és regidor d’Urbanisme, és a dir, des de l’1 de gener de 2017
fins el primer mig any, el 30 de juny de 2017. Quantes llicències ha donat la junta de
govern local, llicències urbanístiques, el que abans se’n deia “obra major”, per part de
la seva regidoria.
Tinc una segona pregunta, que és general. L’Ajuntament de la Roca és probablement
un dels pocs municipis de la província de Barcelona, per no dir de Catalunya, no he fet
tantes comprovacions però sí de la província de Barcelona, que no té e_tauler. No té
e_tauler, Operatiu no el té. (Veus de fons.) Doncs, el té des d’ahir, perquè... (Veus de
fons.) Però no hi ha res penjat. (Veus de fons.) Doncs, ja ho miraré bé. Si està, doncs,
aquesta pregunta no té sentit. Però tot el que estem buscant i remenant en el famós
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núvol aquest que ens facilita als regidors, que és molt poc operatiu, només que hi
hagués un e_tauler seria molt fàcil de trobar qualsevol resolució penjada o qualsevol
acord de junta de govern, qualsevol acord plenari, tota la transparència i tota la
informació pública hauria d’estar allà, que ho està en municipis molt petits, i que és
molt fàcil de trobar. Qualsevol ciutadà podria trobar-lo. Jo no ho he sabut trobar amb
facilitat, costa molt, i potser no ho he remenat les darreres setmanes, però la darrera
vegada que ho havia vist no hi era.
Ja he preguntat pel Pla de les Hortes, no la faig una altra vegada, però sí que vull
preguntar per la Unitat d’Actuació número 13A. El conveni deia que al cap d’un any
d’acabar les obres del 10 per cent que li corresponia a l’ajuntament d’urbanització per
acabar la unitat d’actuació, els propietaris acabaven les petites obres que els
quedaven, entre ells una estació transformadora i uns paviments, i això ho havien de
fer en un any. Aquest any ja ha vençut, ja ha passat, les obres es van acabar el 30 de
juny de 2016, per tant, ha passat i jo no tinc coneixement que s’hagin executat altres
obres allà, i que l’ajuntament hagi pogut executar la segona fase que tenia pensada,
un cop aquesta unitat d’actuació queda resolta i amb titularitat municipal.
Una altra pregunta és sobre els arbres del barri Reixach, les moreres famoses. Hi ha
d’haver una programació de poda i neteja d’aquestes branques. Històricament ens hem
trobat que els serveis que se n’ocupen no la programaven bé i llavors havia de ser
l’actuació del regidor o de l’alcalde que exigís que s’actués ràpidament. Ara s’han
tallat, però s’han tallat amb un mes i mig de retard, quan la gent ha hagut de baixar a
la calçada, arrenca branques, talla branques... Vull dir, tothom ha de fer equilibris
perquè per aquests carrers no es pot passar.
Aquests arbres no són arbres d’alineació de vial, es van posar en el seu moment, i en
aquest moment requereixen dues podes, la d’hivern i la d’estiu, i la d’estiu s’ha de fer
a temps, no s’ha de fer quan la gent ja fa un mes i mig que té unes molèsties terribles.
Com ho pensen programar de cara a altres anys? Perquè aquest any ja està passat i
s’ha solucionat com s’ha pogut.
Una altra pregunta és la Comissió de Territori, que fa temps que no es convoca, avui
han sortit el tema del Pla de les Hortes, el tema del Passatge Espanya, el tema Can
Torrents. De tot això no s’ha dit res, i entenem que és una manca de respecte. Els
grups... O sigui, jo entenc el que ha dit abans el senyor Carles Fernández, que pot
tenir més opinió un veí del Passatge Espanya que un grup municipal, però crec que els
grups municipals també hi hem de ser. Hem de ser-hi, hem d’aportar opinió i després,
òbviament, es prendran les decisions de forma majoritària i consensuada, però hi hem
de ser, hem de tenir coneixement d’aquestes coses.
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I per últim, ens han dit alguna coseta abans, amb la moció del PP. Com es pensa
gestionar l’1 d’octubre a la Roca? És un tema que ens preocupa, tenim el precedent de
la vaga de la Policia el dia de la Cavalcada de Reis, el senyor regidor d’Urbanisme
tallava carrers i feia de voluntari, i crec que aquesta vegada no podran comptar amb
ell. Llavors, amb qui comptaran perquè es pugui desenvolupar bé l’1 d’octubre?
Sr. Alcalde.- Gràcies. És tan temptador contestar per aquesta darrera, però anem
amunt.
El tema de... Bé, l’e_tauler l’hem dit. Quina quantitat de llicències s’han donat? Això, si
realment volem aquesta resposta, l’hem d’avisar abans perquè, a més, clar, pensi que
farem aquella trampa tan bona que hem aprés d’antics alcaldes, que és donar aquesta
informació però preparant-nos tota l’anterior de dir “miri, i en el seu període, aquest
temps, aquest temps no se’n donaven o se’n donaven menys, o encara era no sé què”,
però no li podem donar ara mateix. Jo estic convençut que el senyor regidor, el senyor
García Lorenzana, li respondrà per escrit i li enviarà.
El tema de la programació de les moreres del carrer Reixach. Miri, ahir estava parlant
també per un altre tema, i la setmana passada parlàvem d’aquest tema de les
moreres, etcètera. I em va dir el tècnic, evidentment, un tècnic que és tan bo com tots
els altres i, per tant, la mateixa confiança en els tècnics de sempre. Això estava previst
sempre... Perdoni, li explico, eh? Això estava previst sempre perquè es fes al mes
d’agost, i ho feien els treballadors que tenim amb el tema de l’arbrat, que ho fan els
companys de la Fundació Privada Vallès Oriental, i sempre es fa a l’agost.
Sí que és cert que cada vegada creixen més aquestes moreres i, per tant, potser no es
va fer o no s’ha fet aquesta actuació, cada vegada són més grosses, per tant, les
branques creixen més ràpid. També el tema que plogui en certes èpoques fa que això
creixi, però li he de dir que vaig fer la pregunta: “Escolteu, i abans quan ho fèiem? / A
l’agost.” Per tant, hem començat bastant abans. L’agost de l’any següent, vol dir? No,
no caldrà. Si vostè em pregunta, jo li dic. El tècnic em va dir a l’agost i, per tant, el
tècnic diu això, plena confiança, d’acord? Potser és un problema d’això.
El tema de la UA13A. La UA13A, per als no entesos, què és, de Santa Agnès? La zona
que porta tancada no sé quants anys, que havien de fer dos propietaris... Val. Doncs,
està tot acabat, a expenses que la companyia connecti el transformador. I com que
això no depèn dels propietaris perquè no hi poden fer res, perquè ja ho han fet tot,
han acabat tot el que tocava, han fet el transformador, està posat, per tant, les obres
sí que hi han sigut i han estat treballant molt de temps per allà, no deu haver coincidit
que vostè passés quan ho feien, però han estat molts dies fent obres. Per tant,
aquesta situació també la tenim ja a punt que connectin i, llavors, segons allò que vam
signar, nosaltres podrem actuar en la resta i veure si és el moment de poder fer
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l’actuació, si per temps i per l’època de l’any que és podem fer l’actuació pertinent.
Haurem de veure si s’ha d’arranjar algun dels problemes d’haver posat tota aquella
pedra que en altres indrets del municipi està posada dintre de gabions, haver-la estès
allà i allò serveix per fer batalles campals de pedres, perquè ja ens hi hem trobat en
més d’una ocasió. Nanos jugant a tirar-se pedres, amb la voluntat de no fer-se mal,
eh?, però ens hi hem trobat i haurem de veure si en això també s’ha de fer alguna
actuació respecte a aquesta. Si no recordo malament, vostè m’explicava que això
havia de ser com si baixés l’aigua, no?, l’aigua del torrent. Per tant, aquí també ho
tindrem present.
Tindrem present això, i després acabarem amb el tema de la Plaça de les Fontanelles, i
un petit problema que és un carrer urbanitzat, fet i tot, i no canviada la seva
denominació ni res d’allà mateix. El carrer de davant de les parcel·les de l’INCASOL,
que això un dia sí que tindré interès en què m’expliqui com es va gestar i com es va
fer, i que encara no estigui arreglat, diguem-ne. Per tant, aquell sector l’estem
treballant molt perquè allò és el centre de Santa Agnès i realment, si es decidia fer la
intervenció de deixar un sol sentit, que això d’aquí, del carrer Catalunya, ja és una
repetició d’un altre tema, que era aquest, no?, l’avinguda d’Antoni Gaudí, per tant, era
de dues direccions i es va deixar en sentit únic i es va obrir un carrer per sota, aquí
falten uns tràmits que s’haurien d’haver fet ja fa molts anys. Uns tràmits que eren
certs canvis. Per tant, aquell sector el podrem deixar acabat del tot.
I miri, com que jo estic segur que vostè el dia 1 d’octubre farà..., és més, si el dia que
vam patir indisposicions, perquè els agents de la Policia no fan vaga i no van poder
venir-nos a donar servei a la Cavalcada, estic segur que vostè també hagués tallat
carrers perquè els nens i nenes d’aquest poble haguessin tingut una cavalcada. Estic
plenament convençut que no s’hagués atrevit a deixar-los tirats, i és el que el senyor
Lorenzana i tota la resta de regidors i regidores van fer. Ho ha focalitzat en ell, no sé
què... Darrerament, no sé si és que estan..., no sé, però estan en una situació... Per
tant...
I llavors, ara ja el darrer punt. Què farem el dia 1 d’octubre? Segur que hi serem tots, i
els que no hi siguin, doncs, serà per la seva decisió, tan respectable com la dels
demés, de ser-hi o no ser-hi. I estic plenament convençut que si a nosaltres ens falta
una sola persona, vostè farà com el senyor Xavier Trias i els regidors de Convergència
que diuen “si algú té algun dubte de qualsevol municipi del país de no anar a obrir un
local, ens ho dieu i nosaltres ens hi posarem i ho farem nosaltres”, i estic segur que
vostè vol dir això, no? Que s’està oferint en aquesta situació.
Sr. Ros.- Jo ja m’he ofert per fer-ho.
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Sr. Alcalde.- Perfecte. Doncs, si s’hi ha ofert, a mi personalment no, i ja que em fa la
pregunta jo li dic que jo entenc que vostè ho farà. Si ja ho ha fet, doncs, perfecte,
magnífic, segur que aquell dia altres potser no hi seran, però vostè i jo segur que hi
serem i estarem joiosos de veure què passa. Resultat i la votació que la societat
decideixi, i ja està, i a creure en la democràcia i creure que quan algú ens posa en
algun lloc és perquè ens hi posa el poble, i quan algú ens treu és perquè ens treu el
poble, i quan algú vol que el poble sigui d’alguna manera més enllà del marc actual,
doncs, crec que això... La democràcia va d’això, la democràcia, entre moltes altres
coses, va de votar. Per tant, segur que podrem fer-ho. Ara ja és el... Sí, sí.
Sr. Ros.- Aquesta resposta que li han donat sobre els arbres del barri Reixach, no del
carrer Reixach, del barri Reixach, que són bastants carrers que es veuen afectats, fins i
tot l’accés a l’escola Pilar Mestres, aquesta resposta també me la van donar a mi, que
es feia a l’agost. I es va fer notar en aquest tècnic, i a altres tècnics que es poguessin
ocupar del tema, que l’agost era tard. I es va començar a fer abans. Per tant, fa molts
anys, com a mínim vuit, que es fa abans. Fins i tot, recordo que l’any 2015, el regidor
que portava aquesta regidoria, que viu la seva cunyada allà, es va trobar baixant del
cotxe i no podent tancar la porta sense atrapar les branques, que és el que passa
habitualment. I va ordenar a aquest tècnic la poda immediata. Això s’ha de fer a finals
de maig. Finals de maig, principis de juny, depèn de la climatologia, depèn de com
plogui, perquè aquests arbres creixen molt i fa molts anys que creixen molt, i les
branques cauen i no deixen passar.
I l’altra puntualització. Jo sí que sé quantes llicències s’han donat: una. Es va donar...,
es va sol·licitar el 2 de març i es va concedir per junta de govern local del 29 de maig,
i és una piscina al carrer Ginestes. La resta de llicències que ha donat les juntes de
govern que he pogut consultar, que comencen al març, són totes demanades l’any
2016.
Sr. Alcalde.- Sí. De totes maneres, quants mesos d’endarreriment portava vostè com
a regidor d’Urbanisme?
Sr. Ros.- No portàvem aquest endarreriment.
Sr. Alcalde.- Sí, sí. Miri, sap què passa? Que potser ja haurem de començar a parlar
amb els tècnics i que ens donin els seus... No, no, escolti, miri...
Sr. Ros.- Agafi els expedients i...
Sr. Alcalde.- Escolti, jo li dic. Què hem fet nosaltres? Doncs, contractació mitjançant, i
això es va portar a un plenari anterior, una arquitecta per poder desencallar, el que no
sé què es va gestar, com es va fer. Bé, sí que ho sabem. En el seu moment, el pla
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d’ajust i el famós..., ens vam carregar una plaça d’arquitecte, i això és un
endarreriment brutal el que portem. Però escolti, no ho focalitzarem en aquesta
persona, ja li dic, no ho focalitzarem en això, és l’endarreriment que portem en aquest
municipi des de fa anys. Per tant, jo li agraeixo la seva preocupació, els traslladarem a
tots els tècnics la seva preocupació i la bona fe que té de...
Sr. Ros.- És un problema d’organització.
Sr. Alcalde.- D’acord. És el seu problema, l’organització dels darrers anys i, per tant,
li agraeixo que l’hagi detectat ara. Li agraeixo molt.
Bé, i com li deia, ja acabem el tema, passem al torn de precs i preguntes del públic.
Acabem ja, quan són les 23:11 hores del vespre, el ple, agraint la presència del senyor
secretari i el senyor interventor, que a partir d’ara ja...
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23
hores i 11 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
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