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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2017 NÚM. 6/2017

ASSISTENTS:

Alcalde accidental:  Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors:  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. 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. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA

Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, essent les 20.01 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència del primer tinent d’alcalde, el Sr. 
Carles Fernández Pérez, d’acord amb al resolució 844/2017 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 ordinària, 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 dels regidors: el Sr. 
Albert Gil i Gutiérrez, el Sr. Jordi Fortí i Gurgui, la Sra. Roser Moreno i Sánchez, el Sr. 
Xavier del Villar i Berenguel, el Sr. Albert Bassa i Berenguel i la Sra. Marta Pujol i 
Armengol, a conèixer el punt de l’ordre del dia indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 20 de juliol 
de 2017.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Serveis Econòmics 

B-1 Aprovació de Compte General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2016

B-2 Resolució del contracte per mutu acord de la concessió d’obra pública que té per 
objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, conservació, i futura reforma i 
adequació del nou pavelló poliesportiu municipal de la Roca del Vallès
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B-3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2017/09 extraordinaris per finançar 
les despeses de les inversions de l’any 2017 amb càrrec a operacions de crèdit.

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B-4 Aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de Llinars del Vallès i la Roca 
del Vallès

C)Control Gestió municipal

C-1 Resolucions d’Alcaldia

C-2 Informacions d’Alcaldia

C-3 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Sr. Fernández.- Com cada dia, cada Ple que fem, abans de començar el Ple, fem un 
minut de silenci en record d’aquelles víctimes que s’han produït per qualsevol tipus de 
violència arreu del món. Si us sembla, passem a fer el minut de silenci.

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 20 
de juliol de 2017.

Sr. Fernández.- Bé, donem inici a la sessió plenària, quan són les 8 i 2 minuts. En 
primer lloc, donada, diguem-ne, la diferència, l’excepcionalitat que es produeix avui, 
excusar als regidors d’Esquerra Republicana i a l’alcalde entre ells, que han excusat la 
seva assistència. També excusar la senyora Marta Pujol, que també ha excusat la seva 
assistència, i comentar que jo, com a primer tinent d’alcalde, presidiré el ple. Hi ha 
hagut un decret, una resolució d’Alcaldia de delegació i de nomenament com a alcalde 
accidental i, per tant, em correspon avui presidir el ple municipal.
Començarem pels assumptes de tràmit, el punt número 1, que és l’aprovació de 
l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 20 de juliol de 2017. Algun 
comentari? Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot)
Aprovat per unanimitat.

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 a09470e211674dc597d4a4c971469f12001 Data document: 04/10/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 05/12/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 05/12/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=a09470e211674dc597d4a4c971469f12001


                                                                                    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

3

C) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

B-1 Aprovació de Compte General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 
l’any 2016

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 21 de setembre de 2017, amb el contingut següent: 

VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2016, el 
Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016 i el Compte de Gestió i Recaptació 
de Multes per infraccions de circulació realitzat per la Unitat de Multes de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.

VIST el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes sobre el 
Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2016, el Compte 
de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2016 i el Compte de Gestió i Recaptació de 
Multes per infraccions de circulació realitzat per la Unitat de Multes de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.

VIST l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

VIST que el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 
2016, el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016, el Compte de Gestió i 
Recaptació de Multes per infraccions de circulació realitzat per la Unitat de 
Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2016 i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre aquest 
tema, han estat exposats al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, en el etauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 12 
de juny de 2017 (CVE-Número de registre: 022017010525), durant quinze (15) 
dies hàbils, durant els quals i vuit (8) dies hàbils més, els interessats van poder 
presentar al·legacions i/o reclamacions.

VIST que de la informació rebuda de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà –òrgan 
competent en la gestió del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès-, durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació, 
reparament i/o observació.

VIST el Certificat de la Secretaria municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, on informa que durant el termini d’exposició pública, no consta que 
s’hagi presentat cap al·legació i/o reclamació, reparament i/o observació.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de 
l’any 2016.

SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.

TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de Multes per infraccions 
de circulació realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2016.

QUART.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de 
l’any 2016, així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del 
Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com 
s’estableix en l’article 212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Deliberacions: 

Sr. Fernández.- Passem al punt de dictàmens, propostes i mocions resolutòries. 
Primer, les de l’Àrea de Serveis Econòmics, el punt B1, que és l’aprovació del Compte 
General de La Roca del Vallès de l’any 2016. El presentaré jo mateix també, com a 
regidor d’Hisenda.

Bé, el Compte General es va redactar i preparar per part de l’Àrea de Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament. Va ser presentat a la Comissió Especial de Comptes, que 
va tenir lloc el 18 de maig de 2017, i va ser dictaminat favorablement. El termini per 
poder-lo aprovar en la Comissió Especial de Comptes era el 30 de juny, va ser exposat 
al públic i no ha rebut cap tipus d’al·legació, i en aquests moments, doncs, ja 
correspon l’aprovació del Compte General.

La data límit per a l’aprovació del Compte General és a través d’un ple abans del 30 de 
setembre, i la data límit d’enviament a la Sindicatura de Comptes és la data del 15 del 
10 de 2017. Avui portem a aprovació tres punts, que és el Compte General de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, el Compte de gestió i recaptació de tributs de 
l’Organisme de Gestió de Tributària de la Diputació de Barcelona 2016, i el Compte de 
gestió de recaptació de multes per infraccions de circulació, realitzat per la Unitat de 
Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Les dades més rellevants del Compte General serien unes que ja estan recollides en la 
liquidació de pressupost, que és el resultat pressupostari i el romanent de Tresoreria, 
que ja es va donar compte de la resolució de finals de febrer, en la que s’aprovava la 
liquidació de pressupost, amb un resultat pressupostari de 2.380.737 euros, i un 
romanent de tresoreria de 5.534.928 euros.

Després, el Compte General incorpora també tot el que és la comptabilitat. Els 
balanços, el compte de resultats econòmic-patrimonial, i l’acta d’arqueig. I, diguem-ne, 
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tots els llibres majors que conformen la comptabilitat municipal. Hi ha el balanç, hi ha 
el compte de resultat patrimonial, i hi ha una acta d’arqueig, en què teníem a finals del 
període 6.455.242 euros en tresoreria. Per tant, una situació, doncs, molt positiva per 
a les necessitats de l’ajuntament. Alguna qüestió?

Sr. Ros.- Un simple comentari. Celebrar aquesta situació de bonança econòmica per a 
l’Ajuntament de la Roca. D’alguna manera, d’aquell romanent de 4 milions i mig que va 
donar per resultat la liquidació del 2015, que era al nostre darrer mandat com a 
govern, la inactivitat del 2016, amb l’atracament del pacte de govern va acumular 
encara 1 milió d’euros més, i en aquest moment, doncs, ens sentim copartícips 
d’aquests bons resultats, en el sentit que la gran lluita que vam tenir els dos mandats 
en què vam ser govern per sanejar les finances municipals, que estaven en una 
situació crítica, han donat fruit, i en aquest moment, s’ha invertit la situació i podem 
dir que estem en una situació dolça, en una situació òptima, i que això, evidentment, 
és fruit de tots els que hem conduit l’ajuntament fins aquí.

Sr. Fernández.- Moltes gràcies. Algun comentari més? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.) 

Votacions: 

S’aprova per 8 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC 
(5), del PP, d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 3 abstencions, manifestades pels regidors del 
grup municipal de CIU

B-2 Resolució del contracte per mutu acord de la concessió d’obra pública que 
té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, conservació, i 
futura reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu municipal de la Roca 
del Vallès

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 21 de setembre de 2017, amb el contingut següent: 

ATÈS el contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció 
i posterior cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes 
necessaris i obres complementàries, signat en data 07 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.

ATÈS l’obligació de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de retribuir a la 
mercantil Arc concesionaria de obras y servicios, SA., amb CIF número A-
59859306, en concepte de retribució per l’execució del contracte i com a preu 
per la utilització de l’obra pública, una quantitat anual de 490.727,01 euros 
(IVA inclòs), durant els següents onze (11) mesos.
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ATÈS la possibilitat -contemplada en el Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de les bases per a l’adjudicació del contracte de 
concessió d’obra pública que té 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 de la Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries i del contracte de gestió de serveis públics en règim de 
concessió que té per objecte la gestió i explotació del servei públic del pavelló 
poliesportiu, piscina coberta municipal, camp de futbol de La Roca centre, zona 
esportiva de Santa Agnés de Malanyanes, i instal·lacions del camp de futbol de 
La Torreta-, de la resolució del contracte per mutu acord entre l’Administració i 
el contractista.

ATÈS la voluntat, expressada per l’Ajuntament de La Roca del Vallès a la 
mercantil Arc concesionaria de obras y servicios, SA., amb CIF número A-
59859306, en data 28 de febrer de 2017, de resoldre el contracte de concessió 
d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior cessió a 
l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries, signat en data 07 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

VIST la valoració econòmica, per a l’aprovació municipal, presentada per la 
mercantil Arc concesionaria de obras y servicios, SA., amb CIF número A-
59859306, de data 11 de juliol de 2017, a fi i efecte de resoldre anticipadament 
el contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i 
posterior cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes 
necessaris i obres complementàries, signat en data 07 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:

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 13 de setembre de 2017, on s’analitzen tots els aspectes 
econòmics de la valoració econòmica presentada per la mercantil Arc 
concesionaria de obras y servicios, SA., amb CIF número A-59859306, de la 
situació econòmic financera de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de la 
regulació que, en matèria de reducció del nivell d’endeutament net, estableix 
l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera i que, a títol de conclusions, valora favorablement a la 
proposta de resolució anticipada del contracte de concessió d’obra pública que 
té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La 
Torreta, així com els projectes necessaris i obres complementàries, signat en 
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data 07 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.

VIST l’informe de Secretaria emès en data 18 de setembre de 2017 que figura 
a l’expedient.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple que adopti 
els acords següents:

PRIMER.- APROVAR la resolució anticipada del contracte de concessió d’obra 
pública que té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 
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 de la Torreta 
de La Torreta, així com els projectes necessaris i obres complementàries, signat 
en data 07 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.

SEGON.- APROVAR la proposta de document, entitulat “Resolució anticipada del 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior 
cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries, signat en data 07 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 copiat literal del mateix, ens transcriu a continuació:

“Resolució anticipada del contracte de concessió d’obra pública que 
té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 
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 de la Torreta de La Torreta, així com 
els projectes necessaris i obres complementàries, signat en data 
07 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.

La Roca del Vallès, 29 de setembre de 2017.

REUNITS:

D’una part, el senyor Albert Gil i Gutiérrez, Il·lm. Alcalde-President de 
l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès, assistit pel senyor Antoni Lluís 
Peralta i Garcerà, Secretari municipal de l’Excm. Ajuntament de La Roca 
del Vallès.
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D’altra part, el senyor Francesc Sibina i Burón, amb NIF número 
77528818-G, amb domicili als efectes d’aquest Document a 08034 
Barcelona, carrer de Manuel Ballbé, 3-5, baixos, Edifici Torre Cervantes.

I, el senyor Luis García Martínez, amb NIF número 43687636-X, amb 
domicili als efectes d’aquest Document a 08022 Barcelona, carrer 
d’Hurtado, 25.

INTERVENEN:

El senyor Albert Gil i Gutiérrez, Il·lm. Alcalde-President de l’Excm. 
Ajuntament de La Roca del Vallès (en endavant, AJUNTAMENT), actuant 
en la seva condició d’Alcalde-President, exercitant les facultats que té 
atribuïdes en virtut dels articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 41.12 del Reial decret 
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
degudament assistit pel senyor Antoni Lluís Peralta i Garcerà, Secretari 
municipal de l’Excm. Ajuntament de La Roca del Vallès.

El senyor Francesc Sibina i Burón, amb NIF número 77528818-G, 
actuant en nom i representació de la mercantil Arc concesionaria de 
obras y servicios, SA. (en endavant, ARC), amb CIF número A-
59859306, amb domicili a 08034 Barcelona, carrer de Manuel Ballbé, 3-
5, baixos, Edifici Torre Cervantes. El senyor Francesc Sibina i Burón, amb 
NIF número 77528818-G, actua en la seva qualitat d’Administrador 
solidari de la mercantil ARC, segons resulta de l’escriptura autoritzada 
pel Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor Angel Martínez 
Sarrión, de data 30 de juliol de 1991, amb el número de Protocol 987, i 
degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

El senyor Luis García Martinez, amb NIF número 43687636-X, actuant en 
nom i representació de la mercantil Lugar Abogados & Asociados, SLP 
(en endavant, LUGAR), amb CIF número B-62880307, amb domicili als 
efectes d’aquest Document a 08022 Barcelona, carrer d’Hurtado, 25, en 
qualitat d’Administrador Concursal en intervenció de la mercantil ARC, 
d’acord amb l’Auto de declaració de concurs voluntari, del Jutjat 
Mercantil 4 de Barcelona, en relació al Concurs 717/2016 - Secció J - 
Secció quarta.

L’Ajuntament de La Roca del Vallès, la mercantil ARC i la mercantil 
LUGAR seran, en endavant, conjuntament denominats les “Parts” i 
cadascun d’ells com una “Part” d’aquest Document (tal i com es defineix 
més endavant).

MANIFESTEN:
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L’AJUNTAMENT, mitjançant acord del Ple de la Corporació municipal, de 
data 07 de juliol de 2005, adjudicà a la mercantil ARC, el 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 de la Torreta i els 
projectes necessaris i obres complementàries (en endavant, el 
“Contracte”).

L’AJUNTAMENT i la mercantil ARC, van formalitzar el Contracte, 
mitjançant document administratiu, intervingut pel Secretari municipal 
de l’AJUNTAMENT, en data 07 d’octubre de 2005.

La mercantil ARC, com a concessionària, en compliment de les 
obligacions exigibles a la mateixa en virtut del Contracte, amb subjecció 
a la Llei i a les determinacions establertes en el Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores de les bases per a l’adjudicació 
del contracte de concessió d’obra pública que té 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 de la Torreta, així com els projectes necessaris i obres 
complementàries i del contracte de gestió de serveis públics en règim de 
concessió que té per objecte la gestió i explotació del servei públic del 
pavelló poliesportiu, piscina coberta municipal, camp de futbol de La 
Roca centre, zona esportiva de Santa Agnés de Malanyanes, i 
instal·lacions del camp de futbol de La Torreta (en endavant, el “Plec”) 
que van regir la licitació del Contracte, va dur a terme la construcció del 
nou pavelló poliesportiu municipal de La Roca del Vallès, així com la 
construcció dels vestuaris del camp de futbol de La Torreta.

Les clàusules del Plec, establien que, l’AJUNTAMENT, en concepte 
d’aportació a la construcció, havia de satisfer l’import total de 
1.200.000,00 euros (IVA inclòs). Així mateix, i a banda de l’import 
anterior, l’AJUNTAMENT havia de retribuir, a la mercantil ARC, en 
concepte de retribució per l’execució del contracte i com a preu per la 
utilització de l’obra pública, una quantitat anual de 392.819,96 euros 
(IVA inclòs), per un període de vint (20) anys, a comptar a partir de la 
finalització de les obres. Aquesta retribució, s’havia d’actualitzar el 31 de 
desembre de cada any, en funció de les variacions experimentades 
durant els dotze (12) mesos procedents per l’Índex de Preus de Consum 
(conjunt nacional) publicat per l’Institut Nacional d’Estadística o per 
l’òrgan que el substitueixi. L’any 2017, la retribució està fitxada en un 
import total de 490.727,01 euros.

Les clàusules del Plec, empara la resolució del contracte per mutu acord 
entre l’Administració i el contractista.
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La voluntat de l’AJUNTAMENT és la resolució del contracte per mutu 
acord amb la mercantil ARC. Aquesta circumstància, faculta a la 
mercantil ARC a reclamar, a l’AJUNTAMENT, l’abonament de les 
inversions realitzades per raó de l’execució de les obres i l’adquisició dels 
bens necessaris per l’explotació de la instal·lació. A tal efecte, es tindrà 
en compte el seu grau d’amortització, en funció del temps que restés pel 
termini de la concessió i allò establert al pla econòmic i financer 
presentat pel licitador. D’igual manera, la resolució del contracte per 
mutu acord, faculta a la mercantil ARC a reclamar a l’AJUNTAMENT una 
indemnització pels danys i perjudicis que se li ocasionin, que vindrà 
determinat pels resultats econòmics dels darrers cinc (5) anys, i la 
pèrdua de valor de les instal·lacions que no hagin d’ésser lliurades a 
l’AJUNTAMENT, considerant el seu grau d’amortització.

En data 28 de febrer de 2017, l’AJUNTAMENT va notificar a la mercantil 
ARC, la voluntat de resoldre el Contracte. Durant els mesos posteriors, 
els legals representants de l’AJUNTAMENT i de la mercantil ARC, han 
mantingut reunions per determinar la liquidació econòmica del 
Contracte.

En data 11 de juliol de 2017, la mercantil ARC, presenta per a 
l’aprovació municipal, la valoració econòmica per resoldre el Contracte, 
d’acord amb els preceptes determinats al Plec. Aquesta valoració 
econòmica, ve determinada pel següent esquema:

En data 18 de juliol de 2017, l’AJUNTAMENT, prèvia valoració dels 
conceptes econòmics, comunicà a la mercantil ARC que s’acceptava, com 
a import total de la resolució del Contracte, la quantitat de 3.788.217,98 
euros.

Per disposar dels crèdits necessaris i donar compliment a les obligacions 
econòmiques de la resolució del Contracte, el Ple de la Corporació 
municipal, en sessió ordinària celebrada en 20 de juliol de 2017, adopta 
l’acord de 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 
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l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, per dotar dels crèdits 
necessaris per satisfer l’import total de 3.788.217,98 euros, 
corresponent al valor actual de la concessió administrativa, el lucre 
cessant de la inversió i els interessos ordinaris de l’operació financera.

Sobre la base dels anteriors antecedents, les Parts formalitzen la 
Resolució anticipada del contracte de concessió d’obra pública que té per 
objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 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 de la 
Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i obres 
complementàries, signat en data 07 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, per mitjà d’aquest 
Document, amb subjecció a les següents,

ESTIPULACIONS

Primera – Resolució de mutu acord del Contracte

L’AJUNTAMENT i la mercantil ARC, per mitjà del present Document, a 
l’empara del que es regula als Plecs, a l’article 223 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic i l’article 260 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, de mutu acord, acorden i estableixen resoldre el 
Contracte, amb efectes del moment del perfeccionament del present 
Document.

Segona – Liquidació econòmica del Contracte

Les Parts acorden i fan constar que la valoració econòmica per resoldre 
el Contracte, queda fixada en l’import total de 3.788.217,98 euros, 
d’acord amb el següent esquema:

Tercera – Reversió de la propietat, de les obres i de les 
instal·lacions

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 a09470e211674dc597d4a4c971469f12001 Data document: 04/10/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 05/12/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 05/12/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=a09470e211674dc597d4a4c971469f12001


                                                                                    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

12

La possessió i la propietat de les obres i instal·lacions adscrites al 
Contracte, amb efectes del moment del perfeccionament del present 
Document, revertiran a favor de l’AJUNTAMENT.

Per donar compliment al paràgraf anterior, la mercantil ARC, cancel·larà 
el préstec Hipotecari Negoci General CX, amb número 0182 4730 82 
0830033036, de l’entitat financera Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, 
SA., amb CIF número A-48265169, formalitzat en data 27 de gener de 
2006, davant el Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor José 
Luís Gómez Díez, amb número de Protocol 2006/200, formalitzat entre el 
legal representant de la mercantil ARC, i el legal representant de l’entitat 
financera Caixa d’Estalvis de Catalunya, amb CIF número G-08169815 
(entitat que va ser fusionada per l’entitat financera Banco de Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA., amb CIF número A-48265169), amb hipoteca 
constituïda en garantia del capital prestat, per a l’execució del Contracte, 
sobre la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Granollers número 
tres, al Tom 2.264, Llibre 162 de La Roca del Vallès, Foli 194, Finca 
número 8.705. Les despeses que es puguin presentar per dur a terme la 
cancel·lació anterior, aniran a càrrec de la mercantil ARC.

La mercantil ARC, lliurarà a l’AJUNTAMENT, les actes de les Comissions 
de Seguiment anuals mantingudes entre ambdues Parts.

La mercantil ARC, lliurarà a l’AJUNTAMENT, còpia del rebut de 
l’assegurança, als efectes que l’AJUNTAMENT pugui constituir un nou 
contracte per a l’assegurança de les obres i de les instal·lacions.

Quarta – Garantia definitiva

L’AJUNTAMENT, lliurarà a la mercantil ARC, el document original 
corresponent a l’aval, de la entitat financera Bankinter, SA., amb CIF 
número A-28157360, de data 18 de setembre de 2012, i inscrita en el 
Registre Especial d’Avals amb el número 0307626, que figura a la 
comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a 
l’assentament comptable, en la modalitat d’Ordre de Constitució de 
Dipòsits (AVC), amb número d’operació 320120001410, de data 20 de 
setembre de 2012, i per un import total de 60.000,00 euros, en concepte 
de garantia definitiva, corresponent al període d’explotació, d’acord amb 
la regulació dels Plecs.

Cinquena – Derivades del concurs voluntari

La mercantil LUGAR, coneixedora de la voluntat de l’AJUNTAMENT de 
resoldre el Contracte, tota vegada ha participat en les reunions que s’han 
mantingut, instarà que el Jutjat Mercantil 4 de Barcelona, en relació al 
Concurs 717/2016 - Secció J - Secció quarta, adopti aquelles actuacions 
judicials, per donar plena validesa a la resolució del Contracte.
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Sisena – Declaració de saldo i quitança i renúncia a accions i 
reclamacions

Les Parts declaren i estableixen que, en virtut de l’adopció de l’acord de 
resolució, quedaran totalment saldades i liquidades respecte de 
qualsevol dret i/o obligació, deure o responsabilitat, derivats del 
Contracte, sense que res més tinguin que reclamar-se per cap concepte i 
renuncien expressament a formular-se cap reclamació, en relació al 
Contracte.

Setena – Despeses i impostos

Les despeses i els impostos derivats de la formalització i execució del 
present Document, i els derivats amb motiu de la resolució del 
Contracte, seran assumits per la Part a la qual correspongui, en virtut de 
les Estipulacions del present Document i, a falta de previsió expressa, 
per la Part a la qual correspongui, de conformitat amb la Llei.

Vuitena – Perfeccionament del present Document

El present Document quedarà perfeccionat amb la signatura de les Parts, 
i tindrà efectes a partir d’aquest moment.

El present Document esdevindrà definitivament ineficaç, cas que es 
presentin incompliments per part de les Parts que facin impossible la 
resolució del Contracte.
I en prova de conformitat, les Parts rubriquen cada full i signen al peu 
dels tres (3) exemplars en què es formalitza el present Document, en el 
lloc i la data indicats a l’encapçalament.

L’AJUNTAMENT La mercantil ARC,
Il·lm Alcalde-President,
Sr. Albert Gil i Gutiérrez. Sr. Francesc Sibina i Burón.

El Secretari municipal, La mercantil LUGAR,
Sr. Antoni Lluís Peralta i Garcerà Sr. Luis García Martínez.

TERCER.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 3.788.217,98 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 09 342 
64800 – Amortització per l’adquisició del pavelló esportiu, amb crèdits suficients 
per assumir les obligacions que comporta la proposta de resolució anticipada del 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior 
cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries, signat en data 07 d’octubre de 2005, entre l’Ajuntament 
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de La Roca del Vallès i la mercantil Arc concesionaria de obras y servicios, SA., 
amb CIF número A-59859306.

QUART.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, figura l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de 
Crèdits (RC), amb número d’operació 220170010660, de data 25 d’agost de 
2017, i per un import total de 3.788.217,98 euros, per assumir les obligacions 
que comporta la proposta de resolució anticipada del contracte de concessió 
d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 
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 de la Torreta 
de La Torreta, així com els projectes necessaris i obres complementàries, signat 
en data 07 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.

CINQUÈ.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa, d’import total de 3.788.217,98 
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 09 342 
64800 – Amortització per l’adquisició del pavelló esportiu, amb crèdits suficients 
per assumir les obligacions que comporta la proposta de resolució anticipada del 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior 
cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries, signat en data 07 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.

SISÈ.- ORDENAR el pagament immediat, d’import total de 3.788.217,98 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 09 342 64800 – 
Amortització per l’adquisició del pavelló esportiu, amb crèdits suficients per 
assumir les obligacions que comporta la proposta de resolució anticipada del 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior 
cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries, signat en data 07 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.

SETÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

VUITÈ.- APROVAR la devolució de la garantia definitiva, corresponent al període 
d’explotació, d’acord amb la regulació de la clàusula 14-Garantia definitiva del Plec 
de clàusules administratives particulars reguladores de les bases per a 
l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la 
construcció i posterior cessió a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, conservació i 
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futura reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu municipal de la Roca del 
Vallès i la construcció dels vestuaris del camp de futbol de la Torreta, així com els 
projectes necessaris i obres complementàries i del contracte de gestió de serveis 
públics en règim de concessió que té per objecte la gestió i explotació del servei 
públic del pavelló poliesportiu, piscina coberta municipal, camp de futbol de La 
Roca centre, zona esportiva de Santa Agnés de Malanyanes, i instal·lacions del 
camp de futbol de La Torreta.

NOVÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, figura l’assentament comptable, en la modalitat d’Ordre de Constitució 
de Dipòsits (AVC), amb número d’operació 320120001410, de data 20 de 
setembre de 2012, i per un import total de 60.000,00 euros, en concepte de 
garantia definitiva, corresponent al període d’explotació, d’acord amb la regulació 
de la clàusula 14-Garantia definitiva del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de les bases per a l’adjudicació del contracte de concessió 
d’obra pública que té 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 de la Torreta, així com els projectes necessaris i obres complementàries i 
del contracte de gestió de serveis públics en règim de concessió que té per objecte 
la gestió i explotació del servei públic del pavelló poliesportiu, piscina coberta 
municipal, camp de futbol de La Roca centre, zona esportiva de Santa Agnés de 
Malanyanes, i instal·lacions del camp de futbol de La Torreta.

Aquesta Ordre de Constitució de Dipòsits (AVC), correspon a un aval, de la entitat 
financera Bankinter, SA., amb CIF número A-28157360, de data 18 de setembre 
de 2012, i inscrita en el Registre Especial d’Avals amb el número 0307626.

DESÈ.- SUPEDITAR els acords anteriors, a la formalització dels documents, 
legalment reconeguts en Dret, per fer efectiva la resolució anticipada del 
contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior 
cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i 
obres complementàries, signat en data 07 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, en especial, tot el que fa referència a:

- L’aprovació, per part del Jutjat Mercantil 4 de Barcelona, en relació al 
Concurs 717/2016 - Secció J - Secció quarta, de la resolució anticipada 
del contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la construcció 
i posterior cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com els 
projectes necessaris i obres complementàries, signat en data 07 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, per 
un import total de 3.788.217,98 euros.
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- La cancel·lació, per part de l’entitat financera Banco de Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA., amb CIF número A-48265169, del préstec Hipotecari 
Negoci General CX, amb número 0182 4730 82 0830033036, de l’entitat 
financera Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA., amb CIF número A-
48265169, formalitzat en data 27 de gener de 2006, davant el Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el senyor José Luís Gómez Díez, amb 
número de Protocol 2006/200, formalitzat entre el legal representant de la 
mercantil Arc concesionaria de obras y servicios, SA., amb CIF número A-
59859306, i el legal representant de l’entitat financera Caixa d’Estalvis 
de Catalunya, amb CIF número G-08169815 (entitat que va ser 
fusionada per l’entitat financera Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA., 
amb CIF número A-48265169), amb hipoteca constituïda en garantia del 
capital prestat, per a l’execució del contracte de concessió d’obra pública 
que té per objecte la construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 
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 de la Torreta de La Torreta, així com els projectes necessaris i obres 
complementàries, signat en data 07 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, sobre la finca inscrita en el Registre de 
la Propietat de Granollers número tres, al Tom 2.264, Llibre 162 de La 
Roca del Vallès, Foli 194, Finca número 8.705.

ONZÈ.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, assistit pel Secretari municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a la 
formalització dels documents, legalment reconeguts en Dret, per fer efectiva la 
resolució anticipada del contracte de concessió d’obra pública que té per objecte la 
construcció i posterior cessió a l’Ajuntament, 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 de la Torreta de La Torreta, així com 
els projectes necessaris i obres complementàries, signat en data 07 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.

DOTZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució, a la mercantil Arc concesionaria de 
obras y servicios, SA., amb CIF número A-59859306, als efectes escaients.

TRETZÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució, a la Intervenció municipal i als 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

Deliberacions: 

Sr. Fernández.- Passem al punt B2. El punt B2 és la resolució del contracte per mutu 
acord de la concessió d’obra pública que té per objecte la construcció i posterior cessió 
a l’ajuntament, conservació i futura reforma i adequació del nou pavelló poliesportiu de 
La Roca del Vallés. També el presentaré jo, com a regidor d’Hisenda.
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Tal com vam comentar ja en el passat ple municipal, en el ple de juliol, tenim la 
voluntat de resoldre el contracte que tenim amb l’empresa Arc per al pavelló 
municipal. Aquest és un contracte que tenia una durada de 20 anys, amb uns 
pagaments anuals, i donat que hi ha aquest resultat de romanent de tresoreria tan 
important, doncs, una de les funcions del romanent de tresoreria és disminuir 
l’endeutament i, per tant, per a això s’utilitza. Aquest és un endeutament important 
que generava uns pagaments anuals en aquests moments del voltant de mig milió 
d’euros, no arribava, 490.000, però al voltant d’aquests diners. I vam iniciar el procés 
de converses amb l’empresa per a la resolució d’aquest contracte. Això representava 
una reducció del deute financer, per tant, de la ràtio d’endeutament, i permetia a 
l’ajuntament poder escometre noves inversions. 

El passat mes de juliol es va aprovar en ple una modificació de pressupost per disposar 
dels recursos suficients per avui poder portar a aprovació aquest punt, per tant, els 
diners hi són per poder fer front a això. Hi ha hagut diferents reunions amb la 
concessionària i amb l’administrador concursal que està en aquests moments 
supervisant la societat, donat que està en concurs de creditors, i aquesta proposta 
d’acord té en aquests moments el vistiplau del govern municipal, de la concessionària, 
de l’administrador concursal i del jutjat que vetlla per aquest concurs.

S’ha proposat... L’import d’aquesta resolució, tal com vam comentar en el passat ple, 
és de 3.788.217,98 euros, incorpora l’amortització des de 2017 fins a 2027. Per tant, 
són 11 quotes d’amortització. L’estalvi aproximat, com ja vam comentar, estaria al 
voltant dels 2 milions d’euros, en funció... Pot variar, podia variar amunt o avall en 
funció de l’evolució de l’IPC, perquè estava subjecta a IPC, i permet alliberar 490.000 
euros de pressupost ordinari.

La previsió que tenim, malgrat que en el conveni posava la proposta del dia 29 per 
signar-se, se signarà el 6 d’octubre, per qüestions de l’empresa ens han demanat que 
pogués ser el 6 d’octubre, que se signarà l’acord de resolució d’aquest contracte, i això 
és el que portem avui a aprovació. 

Alguna qüestió? Senyor Ros.

Sr. Ros.- Sí, no entraré en debats estesos en què ja hem entrat altres vegades, però 
sí que, com a mínim, haig de comentar que això que ha explicat es pot explicar d’una 
altra manera també, i és que si s’arriba a aquesta amortització anticipada, aquesta 
liquidació anticipada, és per un interès clar del govern d’Esquerra i PSC. Hi ha hagut un 
canvi en la comptabilització, en la forma de comptabilització de les finances 
municipals, i aquesta despesa corrent que estava en el capítol 2 passa al capítol 6 
d’inversions, de tal manera que la ràtio d’endeutament de l’ajuntament es posa al 
límit, al 110 per cent i, per tant, aquest govern tindria les mans lligades per fer 
qualsevol altra inversió, a part que la normativa obliga a destinar el romanent a aquest 
tipus d’amortitzacions de crèdit.

Llavors, aquest interès del govern és per alliberar aquests diners, tenir una ràtio 
d’endeutament més sanejada i poder treballar en el capítol 6 d’inversions. Aquest 
canvi, evidentment, no és el que vam patir nosaltres, que vam haver de suportar 
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aquesta quota de gairebé 500.000 euros durant el 8 anys del nostre govern, i que ha 
estat un dels forats negres més grans que ha tingut aquest ajuntament. Caminàvem 
cap a un cost total definitiu al 2027 amb l’amortització total del pavelló de 14 milions 
d’euros, un pavelló maco, normal, pot costar uns 3, però és que fins i tot per 1 i mig i 
per 2 es poden fer pavellons. Per tant, amb aquests diners haguéssim pogut entre 4 i 6 
pavellons.
 
Per tant, lamentem que aquests diners que s’ha aconseguit estalviar, que s’han 
aconseguit treballant, amb tant esforç, amb l’esforç de tots els ciutadans, amb llums 
apagades als carrers, amb la famosa paraula que els va fer tanta gràcia, “retallades”, 
doncs, amb les retallades de serveis. L’optimització de serveis que no es podien donar 
perquè no hi havia els recursos amb què s’havien dissenyat aquells serveis i que es 
van haver d’ajustar. Doncs, amb tot aquest esforç que vam fer els ciutadans s’ha 
aconseguit estalviar aquests diners, i aquests diners ara es tornen a enterrar en el 
forat negre que ha estat el drama d’aquest ajuntament, que és el pavelló. És trist 
haver d’estar anys esperant un pavelló, i quan arriba, que tingui aquesta història 
negra, aquesta història funesta, que estarà per sempre en el nostre municipi. Aquest 
cost, evidentment, ha fet molt de mal a les finances municipals, avui es liquida, l’altre 
dia els vaig dir que vostès havien estat els instigadors, els executors, i ara són 
paradoxalment els liquidadors també, amb la complicitat del soci que avui no hi és, del 
soci necessari, d’Esquerra Republicana, que va aconseguir la majoria per poder 
aprovar aquesta despesa.

Per tant, nosaltres no podem votar a favor d’això, no ens abstindrem tampoc, hi 
votarem en contra, i lamentar, com hem lamentat tantes vegades, una història que fa 
molts anys que dura, potser fa 15 anys que dura, des que es van iniciar els primers 
passos per construir aquest pavelló, i tot el que s’ha fet aquí realment ha estat 
absolutament lamentable.

Sr. Fernández.- Moltes gràcies. No entraré, perquè és un tema que ja hem debatut 
abastament al llarg de molts anys, aquest mateix debat i aquests arguments ja els va 
manifestar al ple de juliol, per tant, jo no entraré a debatre més. Si no hi ha cap 
qüestió més, la passarem a votació, d’acord?

Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova per 8 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC 
(5), del PP, d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 3 vots en contra, manifestats pels regidors del 
grup municipal de CIU.

B-3 Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2017/09 extraordinaris per 
finançar les despeses de les inversions de l’any 2017 amb càrrec a operacions 
de crèdit.
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 21 de setembre de 2017, amb el contingut següent: 

ATÈS que els crèdits extraordinaris 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 primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 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 primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals), l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la 
realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-se 
fins l’any 2018 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent o insuficient i no 
és objecte d’ampliació.

ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals), aquestes modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant 
romanent líquid de tresoreria i, pel que es refereix a les despeses d’inversió, 
també es podran finançar, amb els procedents d’operacions de crèdit, de 
conformitat amb l’article 36.2 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.

ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals), 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 disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional 
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2015 al finançament 
d’inversió financerament sostenible.
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Vist 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 
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).

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

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2017/09, sota la 
modalitat de crèdits extraordinaris, per finançar les despeses de les Inversions 
de l’any 2017, amb càrrec a operacions de crèdit, amb el següent detall:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
(amb càrrec a operacions de crèdit)

Aplicació Denominació Import
01 492 63600 EQUIPS INFORMÀTICS 15.000,00 €
01 920 61900 ADEQUACIÓ EDIFICIS CAN SOL I CAN TORRENTS 150.000,00 €
01 920 62500 ADQUISICIÓ DE MOBILIARI 10.000,00 €
02 150 64000 PLANS I PROJECTES 50.000,00 €

02 1532 
60910 2a. I 3a. FASE DE L'EIX CÍVIC DE LA TORRETA 8.000,00 €

02 1532 
60912 UNIFICACIÓ PLACETA - PLAÇA DE L'ERA 35.000,00 €

02 1532 
60916 PLAÇA DE SANT JORDI 150.000,00 €

02 1532 
63901 ESPAI URBÀ 100.000,00 €

03 1532 
62600 VIDEOVIGILÀNCIA 65.000,00 €

05 3321 
62501 BIBLIOTECA ESCOLA LA TORRETA 30.000,00 €

05 933 61900 INTERVENCIÓ CENTRE CULTURAL DE SANTA AGNÈS DE 
MALANYANES 50.000,00 €

05 933 62200 REHABILITACIÓ DE L'ANTIC EXCORXADOR 75.000,00 €
06 150 62400 ADQUISICIÓ VEHCILES BRIGADA MUNICIPAL 82.000,00 €
06 161 61900 CLAVEGUERAM AL BARRI DE LA PINEDA 60.000,00 €
06 161 64000 PLA DIRECTOS DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL 50.000,00 €
07 933 60900 NOU EDIFICI DEL CASAL D'AVIS 150.000,00 €
07 933 62200 REHABILITACIÓ DE LA CASA DELS MESTRES 100.000,00 €
08 326 62900 ESCOLA DE MÚSICA CENTRE CULTURAL LA ROCA 50.000,00 €
09 933 63901 VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL 50.000,00 €
09 933 63902 COBRIR LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL 20.000,00 €

----------------------
TOTAL 1.300.000,00 €
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TERCER.- Informar que aquestes despeses es financen, amb operacions de 
crèdit, de conformitat amb els articles 49 i 177.5 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i l’article 36.2 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 el següent detall:

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS
(amb càrrec a operacions de crèdit)

Aplicació Denominació Import 

91100 PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC 
(CCL – Diputació de Barcelona) 175.000,00 €

91300 PRÉSTECS REBUTS LLARG TERMINI ENS FORA DEL SECTOR 
PÚBLIC (PCL – Diputació de Barcelona) 1.125.000,00 €

----------------------
TOTAL 1.300.000,00 €

QUART.-. Exposar al públic la modificació de crèdits 2017/09, 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, a 
efectes de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la 
modificació definitivament aprovada en el supòsit de no produir-se 
reclamacions.

Deliberacions: 

Sr. Fernández.- Passem al punt B3. El punt B3 és l’aprovació inicial de la modificació 
de crèdits 2017/09, extraordinaris, per finançar les despeses d’inversions de l’any 
2017, amb càrrec a operacions de crèdit.

La resolució la presentaré jo també, són temes d’Hisenda, Serveis Econòmics. La 
rescissió del contracte del pavelló ha comportat, tal com hem manifestat, una 
disminució de la ràtio d’endeutament i, per tant, permet una capacitat de finançar 
inversions amb endeutament, que és com es financen, la major part d’inversions es 
financen, o amb subvencions o amb endeutament, perquè els recursos propis són 
limitats perquè les necessitats dels municipis són altes en despesa ordinària. Llavors, 
en aquests moments la ràtio d’endeutament, després d’aprovar el punt anterior, 
estaria en un 61 per cent, per tant, molt per sota del 75, i amb l’operació de préstec 
que es proposa en aquest punt passaríem al 72.

La capacitat de finançament de l’ajuntament, amb aquest crèdit incorporat, amb 
aquest 1.300.000 euros incorporat, és encara d’1.472.000 euros, un 12 per cent del 
pressupost, encara hi hauria capacitat. Es compleix la regla de despesa, i és un préstec 
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que s’ha de constituir al llarg d’aquest mes d’octubre perquè el límit que la Diputació té 
per a la constitució d’aquests préstecs és el mes de novembre.

En concret, es plantegen dues operacions: una d’1.125.000 euros del Programa de 
crèdit local, que és un programa de la Diputació de Barcelona a un interès, doncs, molt 
acceptable, que és un 1 i mig per cent, del que la Diputació subvenciona una part dels 
interessos, aproximadament uns 46.000 euros, per tant, queda un interès d’un 0,73 
per cent. Per tant, és un interès, diguem-ne, molt favorable. I després hi ha 175.000 
euros del crèdit de Caixa Local, que aquests són a un interès zero. Per tant, l’operació 
que avui..., les inversions que avui presentarem, doncs, són per un import d’1.300.000 
euros.

Les inversions, tal com vam explicar a la comissió informativa, les més destacades, 
perquè hi ha algunes que són inversions de funcionament i manteniment, per exemple: 

- hi ha equips informàtics, adquisició de mobiliari, la redacció de plans i 
projectes, però les més destacades serien l’adequació dels edificis de Can Sol i 
Can Torrents, per oferir un millor servei als ciutadans, atenció als ciutadans, per 
un import de 150.000 euros. 

- Complementem amb 8.000 euros la segona i tercera fase de l’eix cívic de la 
Torreta per acabar disposant, entre els recursos que vénen d’anys anteriors 
més aquests # de 200.000 euros. 

- Dotem econòmicament una partida de 35.000 euros que, afegits als 15.000 que 
venien d’anys anteriors disposàvem de 50.000 euros per iniciar un procés de 
redacció de projecte de forma participada de, diguem-ne, el que seria la zona 
de Placeta-Plaça de l’Era. 

- Disposem de 150.000 euros per a la redacció i començar l’execució d’un 
projecte a la plaça Sant Jordi. 100.000 euros per al manteniment d’espai urbà, 
serien les inversions que es van fent en manteniment de carrers, en els darrers 
anys s’han fet algunes actuacions.

- 65.000 euros per a un servei de videovigilància; dotem els 30.000 euros 
necessaris per tirar endavant el projecte de la biblioteca de l’escola bressol de 
la Torreta, que tenen una subvenció de 30.000 euros de la Xarxa de la 
Diputació de Barcelona, i l’ajuntament hi havia d’aportar 30.000 euros de 
recursos propis.

- Dotem també la rehabilitació de l’antic escorxador per iniciar els processos per 
poder disposar d’aquest espai i, a partir d’aquí, tenir-lo alliberat i tenir el 
projecte per a la posterior execució, com un equipament de serveis municipals; 
després, una adquisició de vehicles per a la brigada municipal. 

- L’execució d’un projecte de millora del clavegueram al barri de la Pineda. Tenim 
el problema que hi ha una claveguera que segueix sortint a cel obert per un 
problema d’un trencament, hi ha un projecte i es planteja l’execució d’aquest 
projecte.
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- La redacció d’un pla director de clavegueram municipal i l’inici d’accions, amb 
50.000 euros.

- Dotem amb 150.000 euros aquest any per a la redacció i començar les obres 
d’execució del nou casal d’avis a la Roca centre.

- 100.000 euros per iniciar també la rehabilitació de les cases de mestres de la 
Torreta com a “vivendes” d’urgència social, destinades a situacions d’urgència 
social.

- També 50.000 euros per iniciar la redacció del projecte de l’escola de música. 
Diguem-ne l’adequació d’espais per a l’escola de música.

- I dues partides destinades a vestidors i cobrir les grades del camp de futbol de 
la Roca centre.

Això suma un total d’1.300.000 euros, i aquesta és la proposta de modificació de 
pressupost que es presenta a dia d’avui. Algun comentari? Senyor César? Senyor Dani 
Martín?

Sr. Martín.- Buenas noches. A ver, como bien ha dicho el compañero Rafael Ros, este 
punto es consecuencia de la bajada de la ratio de endeudamiento y por lo tanto es casi 
con lo que justifica el pleno, el tema del punto anterior y este punto, la justificación de 
por qué estamos haciendo un plenario hoy.

Nosotros, a pesar de que el equipo de gobierno de Esquerra y PSC no nos han pedido 
colaboración en este punto, sí que nos lo habían comunicado con antelación, y 
votaremos que sí. Votaremos que sí a pesar de que haya alguna serie de inversiones 
que se hacen aquí, vía préstamo, en las cuales no estamos de acuerdo, y es lo que 
queremos manifestar para que quede constancia. El tema de la videovigilancia, el tema 
del campo de futbol, etcétera, con la época que estamos pasando, la verdad es que 
nosotros creemos que se hubieran podido destinar a otras partidas tal vez más 
necesarias.

¿Pero qué justifica el voto positivo? Viene justificado por el tema…, hay un tema que es 
una de las aspiraciones desde el año 2005 y 2006, que es que la Roca necesita un 
casal d’avis. La Roca necesita un casal d’avis, y necesita un casal d’avis donde 
dotemos a nuestros mayores, no solo de un casal d’avis donde se pueda ir en plan 
lúdico, sino que dé otros servicios que sean a más a más de este sector lúdico.

Y luego, el tema de que necesitamos también como agua de mayo el tema de tener 
viviendas, viviendas sociales para temas de urgencia en la Roca, que ya tenemos 
varios casos y que se pueden solucionar. Solo con esos temas ya estaría justificado. 

Nosotros entendemos que en cualquier pacto de gobierno se tiene que cumplir la parte 
pactada, parte de ese pacto está reflejado en estas inversiones y, por lo tanto, nada 
que decir. Simplemente nos alegramos de que aparezcan temas importantes, temas de 
municipio, y ojalá que los veamos acabados, o como mucho bien iniciados y en una 
buena fase de progresión antes de que acabe este mandato. 
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Y el tema de la Pineda, que también clama al cielo, que llevamos detrás del tema de 
arreglar el tema de las alcantarillas de la Pineda durante ya bastantes años. Por lo 
tanto, nuestro voto positivo, y adelante.

Sr. Ros.- Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt, en primer lloc perquè a 
diferència dels companys d’Iniciativa, a nosaltres no ens han informat fins al dia de la 
comissió informativa. Per tant, ens hagués agradat que inversions que són importants 
al poble s’hagin de consensuar amb tots els grups, no només amb la majoria absoluta 
que té la suma d’Esquerra i PSC. 

A partir d’aquí, quan revisem aquest pressupost, en primer lloc dir que hi ha un 
principi de prudència pressupostària amb el que estem absolutament d’acord, i és el 
que vam aplicar nosaltres en els nostres vuit anys de govern. Aquest 1.300.000 euros 
vol dir no sobrepassar la capacitat deutora que té l’ajuntament, el que passa és que 
això ara és per llei, és a dir, a partir del 75 per cent, s’hauria d’anar a un pla de tutela 
financera, per tant, arribant al 72 no s’hi arriba. Però en tot cas, és un principi de 
prudència financera que entenem que és bo, que és vàlid i que, per tant, es fan les 
inversions que es poden fer i no s’estira més el braç que la màniga, com havia passat 
en altres èpoques. 

Llegint les inversions, nosaltres veiem gairebé reflectit el nostre programa electoral. 
Fins i tot n’hi ha que són sorprenents perquè no constaven en cap altre programa 
electoral, com és la unificació de la placeta i la plaça de l’Era, que ha de ser en el futur, 
perquè amb 35.000 euros que es posen ara no arribarem gaire lluny, però que en tot 
cas aquest projecte, que no se l’havia plantejat ningú, ha anat agafant pòsits, s’ha 
anat situant, i tothom comença a entendre que aquest espai urbà desangelat que 
tenim al centre del poble ha de tenir una estructura de qualitat i de servei a les 
persones i, per tant, s’ha de treballar molt en què sigui un espai de referència en el 
nostre poble. Per tant, celebrem que estigui aquí consignat.

També dir que molts d’aquests projectes tenen finançament del Pla Xarxa de la 
Diputació, un finançament que precisament vaig treballar jo com a regidor de govern 
encara, i que ja tenen alguns diners, com és aquest projecte de la unificació de la 
placeta – plaça de l’Era, o com és l’ampliació de l’escola de música, o com és la 
biblioteca de la Torreta, o a la segona i tercera fase de l’Eix Cívic de la Torreta, és a 
dir, que tots aquests projectes estem absolutament d’acord amb què s’han de fer.

A partir d’aquí, n’hi ha algun que ens fa dubtar. En principi totalment d’acord amb 
posar 150.000 euros per al nou edifici del casal d’avis, en faran falta molts més, 
evidentment, però en la comissió informativa se’ns va dir que tornàvem a 
l’emplaçament de l’ajuntament antic, de l’ajuntament vell. És un emplaçament 
desplaçat de la centralitat actual del nucli urbà de la Roca, i on s’ha de reconstruir la 
façana gòtica de l’ajuntament, la façana gòtica que va caure en el seu dia, el catàleg 
obliga a reconstruir-la, estan guardades les dovelles i els bancals de les finestres i de 
les portes, aquestes portalades s’han de reconstruir, i no creiem que sigui la millor 
ubicació per al casal d’avis, com ja vam dir en el seu dia. Els avis necessiten un espai 
digne, un espai on pugui haver-hi molts més serveis, com ha dit el company 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, el senyor Dani Martín, però a més, han de tenir 
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espais exteriors, de jardí propi, on poder desenvolupar una activitat a l’aire lliure, una 
miqueta com tenia l’antic casal, i buscar una miqueta aquesta centralitat, un lloc on es 
pugui acudir des de totes les parts del nucli, perquè el casal tingui una bona 
musculació social i, per tant, tothom el pugui fer servir i no quedi en un racó, en un 
costat del poble, desplaçat. Per tant, totalment d’acord amb la inversió, però ens 
preocupa el que ens van apuntar, no tenim més dades, que tornaríem a aquell 
emplaçament que ja vam dir en el seu dia que era nefast.

I llavors, en desacord amb el company d’Iniciativa per Catalunya Verds, que és estrany 
perquè normalment estem bastant d’acord, no estem d’acord amb posar diners en un 
col·lector privat a la Pineda. Jo tinc un informe d’un funcionari públic municipal, un 
enginyer municipal, que diu que el col·lector és privat. I el col·lector privat l’han de 
costejar els privats, i passa per finques privades i forma part d’una escomesa. És una 
escomesa, no és un col·lector públic. Això se sap, hi ha plànols i està documentat. I si 
altres veïns que tenien aquesta situació similar, que eren dos o tres que tenien 
col·lectors mancomunats –dos, tres veïns– van haver de fer ells les seves reparacions 
perquè eren propis, aquests veïns han de fer el mateix, i l’ajuntament els ha de 
comminar, i té recursos suficients per fer-ho, recursos jurídics n’hi ha. Per tant, no pot 
estar això aquí. Jo no sé quins informes han fet el secretari i interventor, si és que 
n’han fet, però estem finançant un col·lector privat. No està reparat per això, no per 
una altra cosa. En el seu dia se’ls va requerir perquè el reparessin, i no van actuar i no 
s’ha continuat l’actuació sobre l’abocament d’aigües brutes al domini públic, que estan 
generant aquest col·lectiu de veïns que utilitzen una escomesa privada. Per tant, això 
no pot estar en un pressupost públic municipal.

Crec que no em deixo res a destacar. Nosaltres sí que estaríem d’acord amb què es 
puguin cobrir les grades del camp de futbol, tot i que no taparem el sol de ponent, i 
amb què es millorin els vestidors del camp de futbol, que estan molt deteriorats en 
aquests pocs anys que tenim camp de futbol al centre de la Roca, i en general, la resta 
d’inversions les podríem assumir. 

La videovigilància, ens agradaria que algú ens digués si és per protegir l’edifici de Can 
Sol o algun altre edifici municipal, o si és pels carrers i en quina normativa es basa, 
perquè això jo recordava que no es podia fer, però si ha canviat alguna cosa que 
desconec en aquest moment, doncs, agrairia que ens ho expliquessin, i si realment pot 
haver-hi aquest tipus de serveis per al poble, i a partir d’aquí podem parlar-ne, si és 
necessari o no és necessari.

Sr. Fernández.- Moltes gràcies. Agrair a tots dos els comentaris fets pel que fa als 
acords i als desacords. Llavors, en tot cas, jo crec que cadascun d’aquests projectes 
que es presenten avui tindran el seu desenvolupament en el procediment d’aprovació 
dels mateixos en els òrgans de govern municipals, i molts d’ells acabaran venint al ple 
municipal i tindran alguns d’ells també processos de participació, on caldrà acabar 
d’afinar i debatre emplaçaments o ubicacions o diferents qüestions, per tant, recullo 
els comentaris que han manifestat. No entraré ara a debatre sobre aquests mateixos, 
perquè en tot cas estem debatent el conjunt. Crec interessant les aportacions que 
s’han fet i, per tant, les recullo, perquè en el moment en què s’iniciïn els treballs de 
cadascun d’aquests elements, es tinguin en compte i en els processos que s’obrin de 
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redacció de projectes i després d’informació i d’aprovacions, doncs, puguem debatre ja 
aquests temes més a fons, que crec que serà el moment. Però en tot cas, sí que 
agraeixo aquestes aportacions i les recullo com a tals. 

Alguna qüestió més? Senyor Ros.

Sr. Ros.- Sí. Del clavegueram de la Pineda i el servei de videovigilància ens pot dir 
alguna cosa?

Sr. Fernández.- A veure. El servei de videovigilància és un servei que s’està 
implantant a diferents municipis. Sé, és a dir, no és un tema que porti jo directament 
però sí que n’estic al corrent, que s’ha estat..., hi ha hagut algunes reunions amb 
altres municipis que tenen implantat aquest servei, i també amb algunes empreses 
que es dediquen a implantar aquest servei. Per tant, aquest servei en aquests 
moments, amb unes condicions determinades es pot fer, evidentment no amb 
qualsevol condició, amb unes condicions determinades, i per això li comento que en el 
moment en què s’iniciï tot el procediment, doncs, hi haurà... I també prefereixo que ho 
faci el regidor responsable d’aquest tema, que avui no ens acompanya.

El mateix li diria en el tema del col·lector. Jo el que..., hi ha una informació de la que 
jo disposo, que és que hi ha un projecte per a la reparació del col·lector aquest, i que 
és un projecte, si no m’equivoco, redactat pels serveis municipals. Si no m’equivoco, 
eh?, puc estar equivocat perquè no el conec a fons, i per tant, quan es porti a 
aprovació, si aquests comentaris que vostè, doncs fa hi ha un tècnic municipal que 
els... Sí, sí, jo no li discuteixo, eh? Vull dir que, en tot cas veurem aquests informes 
quina força jurídica tenen, i a partir d’aquí veurem... En aquests moments, si ho hem 
posat és perquè la informació de la que disposàvem era que això era viable. Per tant, 
jo en aquests moments més no puc dir-li, no són temes que porti jo directament. 
N’estic al cas, i la informació de la que jo disposo és aquesta.

Alguna qüestió més? Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

S’aprova per 8 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC 
(5), del PP, d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 3 abstencions, manifestades pels regidors del 
grup municipal de CIU

B-4 Aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de Llinars del Vallès 
i la Roca del Vallès

Sr. Fernández.- El punt B4, que és l’aprovació de l’acta de limitació entre els 
municipis de Llinars del Vallès i la Roca del Vallès, aquest punt necessita per a la seva 
aprovació la majoria absoluta dels membres del consistori, per tant, és necessari 
disposar de 9 vots favorables per poder ser aprovat. En aquests moments, parlant amb 
els grups, els diferents grups, no es pot assegurar, ens han dit que no disposarem 
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d’aquesta majoria absoluta i, per tant, el que decideixo és que retirem el punt de 
l’ordre del dia perquè tampoc no tindria cap sentit votar una cosa que sabem que 
després no tindrà cap valor perquè no obtindrem els 9 vots favorables. Hi ha un grup 
que s’hi abstindrà i, per tant, això no seria possible. Per tant, el punt B4 es retira de 
l’ordre del dia.

Es retira de l’ordre del dia el dictamen aprovat per la Comissió informativa general de 
21 de setembre de 2017, amb el contingut següent: 

Mitjançant acord plenari de data de 28 de juliol de 2016, l’ajuntament de Llinars 
del Vallès va acordar iniciar l’expedient de delimitació del terme d’aquest 
municipi amb els municipis que l’envolten. En aquest mateix acord es va 
nomenar la comissió de delimitació d’aquest ajuntament.

En data 11 de maig de 2017, l’alcalde va dictar resolució núm. 381 per la qual, 
atenent a la incoació del procediment de delimitació abans esmentat, i en 
compliment de l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, convocava 
als propietaris amb finques al municipi de la Roca del Vallès, afectats per la línia 
de terme d’aquest procediment de delimitació, a una reunió el dia 19 de maig 
de 2017, a la sala de plens de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

En data 19 de maig de 2017 es va signar l’acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, per part de 
les comissions nomenades per cada ajuntament i amb intervenció dels tècnics 
designats en representació de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta actuació 
es va aixecar la corresponent acta de conformitat de les comissions de tots dos 
ajuntaments. En aplicació d’allò disposat al Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, havent-hi conformitat entre tots dos ajuntaments per a l’aprovació 
de la delimitació acordada, es van emetre sengles informes de l’arquitecta 
municipal i del secretari de la Corporació. Es transcriu a continuació l’informe 
del secretari, el qual ja incorpora l’informe de l’arquitecta municipal en el seu 
text:

“Expedient núm.: 2017/1839
Informe-proposta de Secretaria
Procediment: Delimitació termes municipals Llinars del Vallès – 
la
Roca del Vallès
Assumpte: aprovació acta de delimitació pel ple municipal
Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrador [ ] Provisional [x] Definitiu
Document signat per: El Secretari
INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA
En relació amb el procediment de delimitació dels termes municipals de 
Llinars del Vallès i de la Roca del Vallès, emeto el següent informe-
proposta de resolució, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
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Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb 
base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Mitjançant acord plenari de data 28 de juliol de 2016, 
l’ajuntament de Llinars del Vallès va acordar iniciar l’expedient de 
delimitació del seu terme municipal amb els municipis que l’envolten. En 
aquest mateix acord es va nomenar a la comissió de delimitació d’aquest
ajuntament.
SEGON.- En data 21 d’abril 2017 té entrada un escrit del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, número d’entrada 2017/3277, en què es convoca a la 
comissió de delimitació de l’ajuntament de la Roca del Vallès a l’inici de 
les operacions de delimitació entre els termes municipals de Llinars del 
Vallès i de la Roca del Vallès.
TERCER.- Cal tenir present que per acord del ple de l’ajuntament de la 
Roca del Vallès adoptat en la seva sessió extraordinària de 22 de 
desembre de 2016, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 10 de gener 2017, la comissió municipal de 
delimitació va quedar formada per l’Alcalde de la Corporació, el senyor 
Francisco García Lorenzana, regidor
d’Urbanisme, el senyor Jordi Fortí Gurgui, regidor d’Obres i Serveis, 
l’arquitecta municipal i el secretari de la Corporació.
QUART.- En data 11 de maig de 2017, l’alcalde va dictar resolució núm. 
381 per la qual, atenent a la incoació del procediment de delimitació 
abans esmentat, i en compliment de l’article 30.2 del Decret 244/2007, 
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya, convocava als propietaris amb finques 
al municipi de la Roca del Vallès, afectats per la línia de terme d’aquest 
procediment de delimitació, a una reunió el dia 19 de maig de 2017, a la 
sala de plens de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
CINQUÈ.- En data 19 de maig de 2017 es va signar l’acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de la Roca del 
Vallès i Llinars del Vallès, per part de les comissions nomenades per cada 
ajuntament i amb intervenció dels tècnics designats en representació de 
la Generalitat de Catalunya. D’aquesta actuació es va aixecar la 
corresponent acta de conformitat de les comissions de tots dos 
ajuntaments.
SISÈ.- Dita acta s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per 
tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majorita absoluta del 
nombre legal dels seus membres, de conformitat amb el que disposa 
l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
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SETÈ.- En data 28 d’agost 2017, l’arquitecta municipal emet informe 
favorable a la delimitació establerta en les actes signades. Aquest 
informe es transcriu a continuació:

“INFORME TÈCNIC D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS
DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE LA ROCA DEL 
VALLÈS I
DE LLINARS DEL VALLÈS
En la sessió extraordinària del ple de la Corporació del dia 13 de juliol de 
2015, i d’acord amb l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, es va acordar nomenar, per a la Comissió 
Municipal de Delimitació del terme municipal de la Roca del Vallès, el 
següents representants:
 L’alcalde
 El Sr. Rafael Ros i Penedo.
 El Sr. Jordi Fortí i Gurguí.
 Un tècnic a designar per l’alcalde
 El secretari de la Corporació.
En data 13 d’octubre de 2015, i segons Resolució d’Alcaldia núm. 
1160/2015, es va designar a l’arquitecta municipal com a tècnica 
representant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, i en la sessió 
extraordinària i urgent del ple de la Corporació del dia 22 de desembre 
de 2016, es va nomenar representat de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès al Sr. Francisco García Lorenzana quedant els membres de la 
Comissió per a dur la verificació de les operacions de delimitació del 
terme municipal de la Roca del Vallès, els següents:
 L’alcalde
 El Sr. Francisco García Lorenzana.
 El Sr. Jordi Fortí i Gurguí.
 L’arquitecta municipal.
 El secretari de la Corporació.
El Ple de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en sessió de data 28 de juliol 
de 2016, va acordar incoar procediment de delimitació del seu terme 
municipal, amb els termes municipals de Cardedeu, Sant Antoni de 
Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorgina, Vilalba Sasserra, 
Dosrius i la Roca del Vallès, amb l’objecte d’unificar la cartografia per tal 
d’incorporar-la al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en procés de 
redacció.

En data 21 d’abril de 2017 i NREG 3277 la Direcció General 
d’Administració Local, en relació amb l’expedient de delimitació del 
municipi de la Roca del Vallès amb el de Llinars del Vallès, informava que 
s’havia assenyalat l’inici de les operacions de delimitació pel dia 4 de 
maig de 2017, i trametia còpia del document Informe sobre la línia de 
terme entre municipis de Llinars del Vallès i de la Roca del Vallès, de 19 
de maig de 2009, elaborat per la pròpia Direcció General d’Administració 
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Local i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, informe. Aquest 
document tenia com a document de partida l’Acta de l’operació 
practicada per a reconèixer la línia de terme i assenyalar les fites 
comunes als termes municipals de Llinars del Vallès i de la Roca del 
Vallès, de 13 de juny de 1919.

En data 4 de maig de 2017 es van reunir les comissions municipals de 
delimitació respectives amb els representants de la Generalitat de 
Catalunya i, sobre la base de la documentació abans esmentada, es van 
realitzar les operacions de delimitació, acceptant les coordenades UTM 
teòriques de les fites, acordant eliminar la fita cinquena i reajustant la 
posició de la fita de tres termes comuna amb Cardedeu, a l’efecte 
d’adaptar la línia a la realitat territorial del moment, sense que això 
representés cap canvi significatiu en el seu traçat.

En data 11 de maig de 2017, l’alcalde va dictar resolució núm. 381 per la 
qual, atenent a la incoació del procediment de delimitació abans 
esmentat, i en compliment de l’article 30.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, convocava als propietaris amb finques al 
municipi de la Roca del Vallès, afectats per la línia de terme d’aquest 
procediment de delimitació, a una reunió el dia 19 de maig de 2017, a la 
sala de plens de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

En data 19 de maig de 2017 es va signar l’acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de La Roca del Vallès i Llinars del 
Vallès, per part de les comissions nomenades per cada ajuntament i amb 
intervenció dels tècnics designats en representació de la Generalitat de 
Catalunya.

D’aquesta actuació es va aixecar la corresponent acta de conformitat de 
les comissions dels dos ajuntaments, la qual s’adjunta com annex.

Dita acta s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que 
n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majorita absoluta del nombre 
legal dels seus membres, de conformitat amb el que disposa l’article 
31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.

Per part de la tècnica sotasignada, s’informa favorablement a l’aprovació 
de l’acta de les operacions de delimitació acordada entre els termes 
municipals de La Roca del Vallès i Llinars del Vallès, realitzada el dia 19 
de maig de 2017 i amb el contingut que consta com Annex.”

LEGISLACIÓ APLICABLE
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La Legislació aplicable és la següent:
— L'article 25 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 27 a 38 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 
Catalunya.
— L'article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.
— L'article 10 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d'abril. 
En el present cas, les comissions de tots dos ajuntaments han mostrat la 
seva conformitat a la delimitació proposada, per la qual cosa s’ha signat 
acta de conformitat.

Segons disposa l’article 31.4 del Decret 244/2007, havent-hi aquesta 
conformitat per part de tots dos ajuntaments, cal que acordin l’aprovació 
de la delimitació proposada en l’acta per majoria absoluta del nombre 
legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors 
a partir de les operacions de delimitació.

Amb l’acord favorable de tots dos ajuntaments, el Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya ha de publicar la delimitació 
acordada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el termini 
de tres mesos comptats des de la recepció dels acords (article 32.1 del 
D. 244/2007)

Un cop publicada la delimitació, els ajuntaments han de dur a terme la 
fitació, que consisteix en la col·locació de les fites que assenyalen els 
límits dels termes municipals o, en el cas que els ajuntaments afectats 
així ho acordin, solament en el reconeixement de les coordenades UTM 
de les fites.

En el cas que els ajuntaments optin per la col·locació de les fites, la 
Direcció General d’Administració Local competent en matèria 
d’Administració local ha d’estendre una acta de reconeixement de la línia 
de terme i assenyalament de les fites comunes que reculli la línia de 
terme i la posició de les fites a escala 1:5.000 o superior. Aquesta acta 
ha d’estar signada per les comissions municipals de delimitació dels 
ajuntaments afectats i pels representants del departament competent en 
matèria d’Administració local.

En el cas que optin pel reconeixement de les coordenades UTM de les 
fites, aquesta acta només s’ha d’estendre quan en la delimitació no 
s’hagin determinat de forma precisa aquestes coordenades.

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 a09470e211674dc597d4a4c971469f12001 Data document: 04/10/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 05/12/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 05/12/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=a09470e211674dc597d4a4c971469f12001


                                                                                    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

32

La incompareixença sense causa justificada de la representació de 
qualsevol dels ajuntaments convocats, o bé la negativa a signar l’acta de 
reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes 
no afecta la validesa de la fitació.

Quan els ajuntaments acordin la col·locació de noves fites, ho han de 
comunicar al departament competent en matèria d’Administració local, 
que ha d’estendre una nova acta de reconeixement de la línia de terme i 
assenyalament de les fites comunes.

Tot això, d’acord amb el que estableix l’article 33 del D. 244/2007, de 6 
de novembre.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la 
tramitació establerta en la Legislació aplicable i que procedeix la seva 
resolució pel Ple, amb el quòrum de majoria absoluta, exigit en els 
articles 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i 
47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu 
eleva la següent proposta de resolució:

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Llinars del Vallès i la Roca del Vallès, de data 19 de 
maig de 2017, la qual consta a l’expedient.

SEGON. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Llinars del Vallès i 
remetre certificació d’aquest acord i còpia de l'acta de delimitació partió 
a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb allò disposat a l’article 32 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya.”

D’acord amb tot el que s’ha exposat i vist l’informe favorable de la Comissió 
Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Llinars del Vallès i la Roca del Vallès, de data 19 de maig de 
2017, la qual consta a l’expedient.
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SEGON. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Llinars del Vallès i remetre 
certificació d’aquest acord i còpia de l'acta de delimitació partió a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò disposat a 
l’article 32 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.”

C)Control Gestió municipal

Sr. Fernández.-Passaríem, aquí acaba l’apartat B de propostes i mocions resolutòries, 
i passaríem a l’apartat C, de control de la gestió municipal.

C-1 Resolucions d’Alcaldia

El primer punt és el punt de les resolucions d’alcaldia. En principi tots vostès disposen, 
en el pydio hi ha accés, hi ha un apartat en el núvol de docslaroca.cat hi ha un apartat 
de resolucions on estan totes les resolucions penjades setmana a setmana, vull dir que 
es poden consultar totes elles, però vaja, tot i així... En tot cas, el que sí que 
comprendran és que avui hi ha regidors que no hi són, i hi ha temes que... Si són 
temes que estan en algunes de les àrees del regidor de govern que està aquí podrem 
intentar donar-los una resposta, a aquelles que no jo les anotaré perquè se’ls pugui 
donar resposta. 

Alguna qüestió, senyor Alcalá? Senyor Dani Martín? Senyor Rafael Ros?

Sr. Ros.- Sí, tres resolucions. Jo he mirat només el llistat, no he entrat en el núvol. 

Sr. Fernández.- Jo ho tinc aquí, ho tinc al núvol, i si puc...

Sr. Ros.- Doncs, la 2017/664.

Sr. Fernández.- 664, eh?

Sr. Ros.- Sí. Li dic totes?

Sr. Fernández - Sí, si em diu les tres, llavors intentaré buscar-les aquí i veure si hi ha 
alguna motivació.

Sr. Ros.- Val. La 2017/681...

Sr. Fernández.- Si em diu el número, el directe, ja...

Sr. Ros.- I llavors, són tres que són idèntiques, la 707, 708 i 709.

Sr. Fernández.- 707, 708...
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Sr. Ros.- 709. Són temes similars.

Sr. Fernández.- Val. Miri, aquestes tres últimes, que és la designació d’Olleros 
Abogados, Olleros Abogados és l’empresa que va guanyar el concurs per a 
l’assessorament jurídic. Per tant, el que entenc que hi ha aquí és que se’ls designa per 
portar endavant tres contenciosos que hi ha presentats contra l’ajuntament. En 
principi, un de cànnabis, perquè em sembla que és el Ministeri de Salut, si no 
m’equivoco, senyor secretari, que va presentar un recurs per norma contra totes les 
aprovacions que es fan de cànnabis, encara que siguin tan restrictives com la que vam 
fer aquí, perquè consideren...

Sr. Ros.- Pel Ministeri de Salut?

Sr. Fernández.- El Ministeri de Sanitat i Salut Pública de Madrid, eh? Si no recordo 
malament, senyor secretari, si no em corregeix. Per tant, aquesta sí que la recordava. 
L’agrària de Bell-lloc, doncs ara... Esperi un moment. A veure, aquestes són de data 9 
del 8. Com que això està per dates... (pausa) És que van en bloc i llavors cal buscar-
les, però vaja...

La 707, la Societat Agrària Bell-lloc, S.L.... No hi ha aquí el motiu, les motivacions no 
estan explicades en la resolució. Per tant... El que sí que diré és que en tot cas li 
preparem i li diem les motivacions, eh? I si no estan en aquesta no estan tampoc a les 
altres dues, entenc. 

Perdó, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, no era el de Sanitat i 
Salut Pública, eh, senyor secretari, ens havíem equivocat tots dos, eh? És el ministeri 
que, bé, al final és un ministeri, el d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord?
I la tercera... La 707, que era la primera, que me l’havia deixat... Sí, el senyor Josep 
Nogués Mires, que és un treballador que està amb una baixa, en una situació de baixa, 
ha presentat també un recurs contenciós administratiu. Val?

Llavors, aquestes tres. Després hi havia el pagament de... La 681, un moment que 
tanco aquí i la busco. La 681 és de data... Són més importants les dates que no...

Sr. Ros.- És que venien separades. Hi havia una pàgina amb dates sola...

Sr. Alcalde.- Sí, sí. Ara ja està penjat bé, perquè ho hem detectat aquesta tarda, ho 
hem comentat i ho hem tornat a penjar bé. Ha sigut aquesta tarda, per tant... A mi 
m’ha passat el mateix, ho he mirat i dic: “Alguna cosa passa.” Però no, mirava les 
dates perquè són del 26 i el 28 de juliol, perquè com que aquí van per paquets... Val. I 
estem parlant de la 664... Doncs, li contesta el senyor...

Sr. García.- Sí, aquest any l’AMPA de l’escola Mogen ha instal·lat un rocòdrom en una 
de les parets de la sala polivalent. Quan ens vam assabentar, els serveis tècnics van 
requerir tota la documentació necessària per veure si els ancoratges d’aquest 
rocòdrom eren els adequats per al tipus de paret que hi ha, i se’ls va clausurar aquest 
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rocòdrom fins que no rebéssim tota la documentació tècnica que havia d’enviar 
l’empresa que havia instal·lat aquests elements.

Un cop es va rebre tota la documentació, i en principi, segons els serveis tècnics era 
correcte, que les fixacions d’aquestes peces a les peces de la paret de l’escola 
polivalent eren les adequades, se’ls ha deixat utilitzar una altra vegada aquesta 
instal·lació. Llavors, va ser la clausura precisament perquè no havien entrat la 
documentació adient perquè poguessin valorar si tècnicament eren correctes o no eren 
correctes.

Sr. Ros.- Es va obrir algun expedient de disciplina per aquest motiu?

Sr. García.- No, no s’ha obert cap expedient de disciplina. 

Sr. Ros.- Obres en un edifici públic sense llicència, sense autorització.

Sr. García.- Senyor Ros, aquest tema ja l’hem debatut diverses vegades.

Sr. Ros.- Aquest no, aquest és nou.

Sr. García.- El tema de la disciplina urbanística ja l’hem debatut diverses vegades. Té 
tota la raó, haurien d’obrir molts expedients en moltes obres. Desgraciadament, no 
tenim ni el muscle tècnic ni jurídic per poder tirar endavant tots aquests expedients 
sancionadors que hauríem d’obrir. Abans de final d’any, la intenció és cobrir la plaça de 
tècnic de disciplina urbanística, i llavors podrem tirar endavant tots aquests 
expedients. Ara, la decisió presa és que si no podem tenir la musculatura per tirar 
endavant un procés sancionador, intentem resoldre els problemes d’una manera més 
amigable. Fem els requeriments adients, intentem obligar a tothom a què rectifiqui les 
coses que han fet malament, però obrirem expedients sancionadors realment quan 
puguem obrir i tancar-los, obrir-los per obrir-los no té cap mena de sentit. Intentem 
protegir la legalitat urbanística sense la necessitat de sobrecarregar els serveis jurídics 
i tècnics de l’ajuntament amb expedients que sabem a ciència certa que no podrem 
tirar endavant.

Sr. Fernández.- Bé, i la que vostè m’ha comentat, la 681. A veure, és un pagament 
de productivitat als caporals per, tal com diu aquí, “el complement... la finalitat del 
qual és retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i la iniciativa amb què el 
funcionari desenvolupa el seu treball, i referent a la disponibilitat fora del seu horari 
habitual per atendre telefònicament o presencialment temes relacionats amb la 
prefectura dels caporals Héctor Acosta Berbel i Jose Maria Romero Fernández”. És un 
informe del cap de la Policia local. Si vol més detalls, en tot cas ja seria amb el regidor 
corresponent, però vull dir que... Això ho té a disposició també, però l’explicació que hi 
ha és aquesta. El fet de poder-ho tenir ens permet...

Sr. Ros.- O sigui, això, traduït a llenguatge col·loquial, és que els caporals fan hores 
extres i els agents no? Els caporals fan hores extres i els agents no?
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Sr. Fernández.- Crec que això no són hores extres, crec que és, pel que entenc aquí, 
però tampoc no puc donar-li jo una resposta exacta, pel que entenc aquí és per la 
disponibilitat fora d’horari laboral de trucades o haver de venir per qüestions 
d’urgència sense estar aquí presents.

Sr. Ros.- O sigui, no seria ben bé un complement de productivitat sinó de 
disponibilitat?

Sr. Fernández.- Jo en aquests moments no em definiré perquè no conec exactament 
la qüestió. Jo en tot cas li explico el que diu aquí, d’acord?

Sr. Ros.- Perfecte, gràcies.

Sr. Fernández.- Gràcies a vostè. 

C-2 Informacions d’Alcaldia

Sr. Fernández.- Bé, el següent punt és d’informacions d’Alcaldia. En principi l’única 
qüestió que els vull comentar és que necessitaríem per part dels grups polítics, hi ha 
una comissió que està creada, que és la comissió del ROM, en la que els grups polítics 
havien de proposar els membres per a la comissió, i hi ha alguns grups que encara no 
ho han fet. En tot cas, els demanaria als grups municipals que proposin..., que li facin 
arribar al secretari, via correu electrònic o via instància, quin és el membre, per poder 
constituir aquesta comissió. Senzillament això, a tots els grups, no ho faig específic. Hi 
ha algun grup que ho ha fet, però en tot cas a tots els grups, que tinguessin la d’això 
de poder-ho fer, a ser possible en els propers dies. 

C-3  Precs i preguntes

Sr. Fernández.- I passem ja a l’apartat de precs i preguntes. Senyor César Alcalá? 
Senyor Dani Martín? Senyor Rafael Ros?

Sr. Ros.- Bé. Jo volia fer alguna pregunta que no sé si serà vostè la persona indicada 
per contestar-me. 

Sr. Fernández.- Vostè faci-la, i si li puc contestar la contestaré i, si no, no li podré 
contestar i ja intentaré que li contestin.

Sr. Ros.- La pregunta era: l’any passat vam pensar que la pitjor festa major no es 
podria superar mai, i aquest any s’ha superat. Pensen ressituar la carpa i buscar la 
centralitat, buscar que, d’alguna manera, hi hagi activitat en els carrers del poble, 
estiguin a prop dels centres d’interès, on la gent es belluga? Que no tinguem aquests 
carrers desèrtics quan se suposa que ha d’haver-hi festa i xerinola, que no doni 
aquesta imatge lamentable que es veia pel poble, quan hauria d’haver-hi festa i els 
actes eren puntuals, en un racó o en un altre? Bé, una miqueta ja sap per on vaig. És 
un prec més que una pregunta.
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Sr. Fernández.- Val. 

Sr. Ros.- Després hi ha un altre, que no sé si està al cas. Dilluns va haver-hi una 
assemblea a la plaça de Can Torrents, una assemblea ciutadana improvisada, 
convocada per whatsapp, per xarxes socials, i els que estàvem allà vam ser gravats 
des de les dependències de la Policia local. Vam ser gravats per un telèfon mòbil posat 
sobre un trípode, algú se’n va adonar, va haver-hi una contra gravació, per tant, hi ha 
fotos, hi ha imatges d’aquesta càmera gravant, després va desaparèixer. Es va avisar 
l’alcalde, va baixar l’alcalde, el regidor de Seguretat Ciutadana, i jo fins aquí conec, ja 
no conec res més. Si es va esbrinar qui era, qui feia això i tal, d’alguna manera 
atemptant contra drets fonamentals dels ciutadans en democràcia. I que entenem que 
amb els dies que estem vivint és una situació molt lamentable que es produeixi en un 
poble petit com la Roca. Llavors, volíem saber si hi ha més informació sobre aquest 
tema. 

Un altre és... Ja li vaig preguntar en el darrer ple, aquesta potser sí que és seva, sobre 
l’e-tauler, el tauler electrònic que tenim a la pàgina web, que hi ha una pàgina i mitja i 
poca cosa més, no és massa exhaustiu. No hi són les juntes de govern, per tant, n’hi 
ha molt poca informació que el ciutadà hauria de tenir molt més àgil. Per arribar a l’e-
tauler s’han de fer quatre o cinc clics, és a dir, s’ha de tocar un bàner, d’aquell bàner 
s’ha d’anar a un altre, després has de trobar on està l’enllaç, tocant l’enllaç l’has 
d’obrir, i finalment apareix la pàgina. Hi ha ajuntaments que amb un sol clic s’obre l’e-
taulell, i està tota la informació exhaustiva de tota l’activitat municipal, absolutament 
tot el que fa l’ajuntament, incloses les resolucions d’Alcaldia, juntes de govern, 
etcètera. Per tant, aquí trobem que és escàs el que hi ha en aquest moment penjat. Sí 
que els regidors tenim accés a més informació, però en els governs de transparència 
haurien de ser tots els ciutadans.

I per últim, no sé si em podrà contestar, quina disponibilitat de locals municipals tenim 
per al diumenge 1 d’octubre. 

Sr. Fernández.- Bé, gràcies. Amb el tema de la festa major, com tot en aquesta vida, 
és opinable. En tot cas, jo crec que, home, aquesta pregunta té tot el sentit per poder 
respondre-li el regidor responsable de l’Àrea de Cultura, que és el senyor Xavier del 
Villar, no hi és en aquests moments i, per tant, jo no... És a dir, sense compartir la 
seva opinió, com sempre, segur que a totes les activitats que fa l’ajuntament hi ha 
coses millorables, però el que sí que sé és que aquesta és una... És a dir, des de fa 
molts anys la festa major és una festa, diguem-ne, que es programa en base a 
participació d’entitats i de persones del municipi. Jo crec que això sí que es manté. El 
nivell de participació i d’implicació d’entitats del municipi és alt, per tant, home, jo crec 
que un pot pensar que ho faria d’una altra manera i ho podia fer millor, i uns altres 
pensaran que el que per a uns és millor per a l’altre no ho és tant, però home, jo crec 
que el nivell de participació per part de les entitats del municipi fan pensar que... Jo no 
sé si és la pitjor festa major de la història, però en tot cas, com que no en sóc el 
regidor responsable, jo en tot cas sí que vull deixar clar que no comparteixo aquesta 
opinió seva, bàsicament per això, perquè hi ha un esforç per part de la regidoria i dels 
serveis de Cultura municipals, perquè aquesta festa pugui ser participada i amb una... 
Jo penso que el nivell d’assistència a les activitats que hi ha hagut ha estat un nivell 
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d’assistència prou acceptable, més que acceptable. Però bé, com que tot és opinable, 
en tot cas ho deixaria aquí, perquè crec que és una resposta, perquè és qui ho 
treballat, qui ha dedicat molt esforç a les tres festes majors seguides que hi ha en el 
municipi, el senyor Xavier del Villar, i que en tot cas serà ell el que li podrà donar més 
detall de totes les coses, però la meva valoració no coincideix amb la seva.

Pel que fa a l’assemblea de Can Torrents, sé que hi va haver, nosaltres teníem reunió 
aquí, els vèiem des de dalt nosaltres, des de l’ajuntament, perquè estàvem reunits a la 
sala de juntes i ho vam veure. Vam comentar alguns de nosaltres que, home, també 
es podia haver demanat una sala pública, perquè, és a dir, hi ha dret a poder-se 
reunir, per tant, tots els que estàvem allà dalt coincidíem en què aquesta reunió que 
es va fer aquí, convocada, evidentment, d’aquesta manera, també es podia haver 
demanat a algú: “Escolti’m, una sala per fer una reunió”, i l’ajuntament l’hagués posat 
a disposició perquè és un dret i, per tant, reunir-se en el carrer és un dret ciutadà que 
no s’ha de veure ni prohibit ni “mermat” per part de ningú, és un dels drets bàsics. A 
veure, m’ha arribat el tema de la gravació. 

Jo aquests dies he estat centrat en altres coses, i en tot cas el que sí que em permetrà 
és que això li puguem respondre per part del regidor responsable de la Policia, però 
per part del Govern municipal no hi ha hagut ni hi haurà cap tipus d’intenció de poder 
retallar cap tipus de dret ciutadà de reunió, d’expressió dels seus drets i d’expressió 
dels seus pensaments. Al contrari, l’ajuntament hauria de posar a disposició, perquè la 
gent es pugui reunir, els espais necessaris. Ho dic en aquest sentit.

Pel que fa a l’e-taulell, clar, amb l’e-tauler ja tenim un problema. Hi ha informació des 
del moment en què vam començar a activar-lo. La informació anterior, l’esforç de 
posar-la, en aquests moments no tenim la capacitat. I sí que és cert que, evidentment, 
hi ha una informació anterior que no hi és. És a dir, tornaré a comprovar-ho però, a 
veure, en principi la informació que ha d’estar en l’e-taulell. A la persona responsable, 
la persona tècnica responsable de fer això, li vaig comentar, eh?, després del passat 
ple, el comentari que vostè va fer. Vaig dir: “Mireu a veure.” I diu: “A veure, no sé 
exactament a què es refereix, perquè tot el que ha d’estar en l’e-tauler ho pengem. 

Vostè em comentava les actes de juntes de govern. Jo, en tot cas, miraré si això és, 
en l’e-tauler, si és d’obligat compliment i no ho estem fent, que és faci. Si no ho és, 
doncs, si es pot fer intentarem fer-ho. Jo prenc nota almenys d’aquestes dues coses. Sí 
que és cert... Hi ha una cosa que intentarem resoldre, que és la difícil accessibilitat, en 
això coincideixo amb vostè. Jo, quan he de mirar alguna cosa en l’e-tauler, també has 
de... O sigui, no tenim un bàner a l’entrada de la pàgina web que digui “e-tauler”. I 
possiblement..., no possiblement, segur que hi hauria de ser.

En el tema de les juntes de govern, seguim tenint el topall amb el tema de la Llei de 
protecció de dades, però en tot cas comprovaré que... És a dir, amb les actes sé que 
tenim problemes amb la Llei de protecció de dades, per això al final vam decidir fer-ho 
a través del docs la Roca, perquè fos accessible als regidors que tenim un compromís 
de confidencialitat amb aquests aspectes, però en les ordres del dia no sé si apareixen 
dades personals o no, però en tot cas, és un tema que comprovaré. I en el tema de 
l’accessibilitat sí que li dono la raó i, per tant, és un tema que cal resoldre. Aquest any 
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hi ha previst treballar el tema, diguem-ne, d’una nova web, però no cal esperar això 
per intentar trobar una solució d’aquestes, perquè ha de ser més senzill.

Pel que fa al tema de disponibilitat de locals municipals, aquest és un tema que 
l’alcalde va respondre a la carta que va arribar per part del president i del 
vicepresident del govern, i que en tot cas ell li dirà, però jo, pel que sé, és un tema en 
el que, com saben vostès, sobre aquest tema tenim posicions diferenciades però amb 
absolut respecte, i és l’alcalde a qui li corresponia, i l’alcalde jo sé que va comunicar a 
la Generalitat que es posaven a disposició els mateixos espais. És el que sé i, per tant, 
és el que li puc respondre. Si vol tenir-ne la certesa absoluta, doncs, en tot cas 
pregunti-li a l’alcalde. La pregunta jo crec que l’hi he respost. 

Amb això estan totes les preguntes respostes, i si no hi ha cap qüestió més, donaríem 
per acabat el ple quan són les 20 hores i 58 minuts. Agrair a tothom la seva 
assistència i, en tot cas, com sempre, donem l’apartat de precs i preguntes del públic 
assistent. 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les       
20 hores i 58 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
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