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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2017 NÚM. 9/2017
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.09 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la
Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Serveis Econòmics
A.1 Aprovació del límit màxim de la despesa no financera per a l’any 2018
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Sr. Alcalde.- Donem inici al ple, havent arribat ja regidora que acabava de treballar.
Començarem fent el minut de silenci de cada ple.
(Minut de silenci.)

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Serveis Econòmics
A.1 Aprovació del límit màxim de la despesa no financera per a l’any 2018
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 9 de novembre de 2017, amb el contingut següent:
Atès el que s’estableix a l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
Atès la documentació inclosa a l’expedient de l’aprovació del Pressupost General
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, així com de l’aprovació
del límit de despesa no financera per a l’any 2018.
Atès que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a
l’aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2018, segons el que
disposa l’article30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa
l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el límit màxim de la despesa no financera per a l’any 2018,
coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que
marcarà el sostre de l’assignació dels recursos dels seus pressupostos, i que
queda fitxada en els següents resultats:
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Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia és aprovar el límit de despesa no
financera per a l’any 2018. Té la paraula el senyor Carles Fernàndez.
Sr. Fernández.- Gràcies, senyor alcalde. El primer punt de l’ordre del dia fa referència
a què d’acord el que estableix l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària, doncs, és necessari aprovar el límit màxim de despesa no
financera per al següent exercici, en aquest cas per a l’any 2018.
S’han realitzat els càlculs pertinents, i el límit de despesa no financera és de
12.525.936,21 euros, fet que ens dona un marge d’aproximadament, si no recordo
malament, uns 200.000 euros per sobre del que després aprovarem en el pressupost.
Per tant, ens trobem dintre del... O sigui, el pressupost que presentarem després es
troba dintre d’aquest límit de despesa no financera que portem a aprovació.
Sr. alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), del d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU
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A.2 Aprovació inicial del pressupost General de la Corporació municipal i de la
plantilla del personal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2018.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 9 de novembre de 2017, amb el contingut següent:

Atès que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 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, el Pressupost General de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2018, conté la previsió del Pressupost d’ingressos i
del Pressupost de despeses.
Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, és la prevista a l’article
168.1 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, que estableix el contingut dels
pressupostos dels ens locals.
Atès que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a
l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l’any 2018, així com l’aprovació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès per a l’any 2018, segons allò que disposa l’article 22.2.
lletres e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa
l’article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2018 amb els següents Pressupost d’ingressos i
Pressupost de despeses:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
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CAPÍTOL
A)

OPERACIONS NO FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

Capítol I

PROPOSTA
2018
12.180.744,62
€
11.950.744,62
€
6.755.000,00 €

DENOMINACIÓ

Impostos directes

Capítol II Impostos indirectes
Capítol
Taxes i altres ingressos
III
Capítol IV Transferències corrents

250.000,00 €
1.789.947,00 €
3.141.397,62 €

Capítol V Ingressos patrimonials
A.2

14.400,00 €

OPERACIONS DE CAPITAL

230.000,00 €

Capítol VI Alienació d’inversions reals
Capítol
Transferències de capital
VII
B)
OPERACIONS FINANCERES
Actius financers-Bestretes al
Total VIII
personal
Passius
financers-Operacions
Total IX
de crèdit

0,00 €
230.000,00 €
1.425.000,00 €
50.000,00 €
1.375.000,00 €
13.605.744,62
€

TOTAL INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL

PROPOSTA
2018
12.318.227,76
€
10.713.227,76
€
4.037.369,56 €

DENOMINACIÓ

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

Capítol I

Despeses de personal
Despeses en béns corrents
Capítol II
serveis
Capítol
Despeses financeres
III

i

4.879.350,86 €
209.303,05 €
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Capítol IV Transferències corrents
Fons de contingència i altres
Capítol V
imprevistos
A.2
OPERACIONS DE CAPITAL

1.277.812,79 €

Capítol VI Inversions reals
Capítol
Transferències de capital
VII
B)
OPERACIONS FINANCERES
Actius
financers-Bestretes
al
Total VIII
personal
Passius financers-Operacions de
Total IX
crèdit

1.605.000,00 €

309.391,50 €
1.605.000,00 €
0,00 €
1.287.516,86 €
50.000,00 €
1.237.516,86 €
13.605.744,62
€

TOTAL DESPESES

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018 que formen part d’aquest
expedient.
TERCER.- Aprovar inicialment la Plantilla del personal de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès per a l’any 2018, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
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QUART.- Exposar al públic el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2018, les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018 i la Plantilla del personal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, pel termini de quinze (15)
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
tauler electrònic de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions
pels interessats, entenent-se el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2018, les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018 i la Plantilla del personal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018 definitivament aprovats en
el supòsit de no produir-se reclamacions.
CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i
Administracions Públiques.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt número 2 és l’aprovacio del Pressupost general, i la plantilla de
personal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2018. Té la paraula el senyor
Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Gràcies. Portem a aprovació inicial el Pressupost municipal. Després
d’uns quants anys, tornem a aprovar el pressupost municipal abans que s’iniciï
l’exercici al que fa referència, i dependrà en tot cas de si hi ha o no alegacions, que
podrà ser operatiu des de l’1 de gener, o possiblement alguns dies més endavant. Però
si més no, a començaments d’any ja disposarem de la principal eina econòmica que té
qualsevol administració pública, en aquest cas qualsevol ajuntament.
El que aprovem avui són tres parts: una, aprovar el pressupost, que ara el
desenvoluparé; després, aprovar també inicialment les bases d’execució; i com a
tercer punt de l’aprovació, la plantilla de personal de l’ajuntament.
Passo a explicar els principals aspectes del Pressupost municipal. És un pressupost que
té un import, pressupost per capítols, de 13.605.744,62 euros. És un pressupost que
està ajustat, tant en ingressos com en despeses, i que inclou les despeses del que
serien partides ordinàries, que contemplaria personal, el capitol 1 de personal, el
capitol 2 de despeses, el capitol 3 de despeses financeres, transferències corrents, fons
de contingència, i també les inversions. En aquest cas, el que correspondria al que
enteniem, o que s’entenia coloquialment com a pressupost ordinari, sense les
inversions, puja 11.950.744,62 euros. I les inversions sumen 1.655.000 euros.
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Llavors, a nivell d’ingressos, les principals partides, que d’alguna forma respecte a
l’any passat algunes s’han vist modificades per l’aprovació que fam fer de les
ordenances fiscals, aquelles que contemplen les modificacions que es van aprovar en el
ple d’ordenances fiscals, les principals diferències són, la partida que més creix és
l’impost de béns immobles, en 390.000 euros, després les altres partides és una
subvenció de la Diputació per a promoció econòmica, però que es compensa amb una
altra subvenció que disminueix, 95.000 euros d’increment però per una baixa d’una
altra partida 59, per tant, hi ha uns 35.000 euros d’increment.
La subvenció de la Diputació de Barcelona per al programa de crèdit local, que és la
subvenció d’interessos als préstecs que hem sol·licitat.
Hi ha un increment en l’IBI de naturalesa rústega que correspon al canvi de
classificació del sòl urbanitzable programat, que abans es considerava urbà i que ara
es considera rústic, per tant, això genera un increment en l’IBI de rústica.
I una davallada també important, perquè hores d’ara no està clar si aquesta partida,
que és una partida que s’ha fet en els darrers anys però que en aquests moments no
sabem si es mantindrà o no i, per tant, l’hem deixat a zero, que és el que en dèiem el
PUOSC que donava la Generalitat per a actuacions per a ordinari, per a despesa
ordinària. I això fa que els ingressos ordinaris siguin aquests 11.950.744,62.
Després, per a inversions, incorporem aquí 230.000 euros de subvencions de la
Diputació, que ja es van concedir a la Xarxa de governs locals de suport a la inversió
local, que es van sol·licitar a l’inici del mandat i que, com que estan prorrogades en
funció d’anys, per a l’any 2018 corresponen dues, que després ja explicitaré quines
són, i després dos préstecs, un d’1.200.000 per al programa de crèdit local de la
Diputació de Barcelona, i un altre de 175.000 euros del crèdit de caixa local de la
Diputació de Barcelona.
Pel que fa a les despeses... Perdó, hi ha una altra partida que hem incrementat en
50.000 euros, que és l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l’ICIO, que
l’hem passat de 200 a 250.000 euros. Tenint en compte que els ingressos dels darrers
anys estan tots per sobre dels 300.000 euros, per tant, entre 300 i 400.000 euros en
els darrers anys. Per tant, ens ha semblat que en els darrers, des de 2013 fins a 2017,
en aquests 5 anys estem per sobre, per tant, posar-ho a 250.000 euros ens manté
dintre del marge de seguretat.
Pel que fa a les despeses, organitzades per orgànica, en tot cas esmentaré les
principals modificacions que es produeixen. En l’àmbit de les orgàniques 0 i 1, que
serien Alcaldia i Serveis Generals, el que es fa és una agrupació de tot el que serien les
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despeses de comunicació municipal, que abans estaven distribuïdes entre diverses
partides, s’agrupen totes. Hi ha un petit increment d’uns 8.000 euros.
Abans d’especificar aquesta, volia esmentar que a nivell de personal hi ha un
increment de 114.000 euros, que correspon a les actualitzacions d’antiguitats i
complements de destí per conveni, a la incorporació i dotació, la dotació d’un policia
local més, a la dotació del cap de policia, a la dotació d’un nou treballador social i d’un
nou auxiliar administratiu per a Serveis Socials. Aquests diferents conceptes són els
que fan aquesta diferència de 114.000 euros, que té lloc en el capítol 1 de personal.
Per al que serien les orgàniques, tal com deia, la 0 i 1, el més significatiu és aquesta
agrupació que fem en gestió municipal, que té un import de 40.000 euros, quan abans
les diferents partides tenien 32.000, per tant, hi ha un increment de 8.000 euros.
Després, en l’orgànica 2, que seria la d’Urbanisme, pràcticament hi ha petits
increments, hi ha un increment global de 9.500 euros en partides de manteniment
bàsicament, i el conveni, incorporem aquí el conveni amb l’Oficina Comarcal
d’Habitatge. O sigui, dotem ja tot el necessari, teníem dotat 11.000 euros i dotem amb
15.000 euros. Per tant, és també una vessant social, en aquest cas.
En la partida orgànica de Policia, incorporem una partida de lloguer d’una nau per a
dipòsit municipal de vehicles, que seria, diguem-ne, l’increment més important.
En els fons de contingència,
per, si s’aprova la Llei de
l’increment de personal, l’1
moments no està aprovat ho

en el capítol 3, tenim uns fons de contingència previstos
pressupostos de l’Estat, o els prorroga, el que seria
o 1 i mig per cent. Això, com que encara en aquests
tenim en contingències.

També incorporem a contingències la partida del Pla de pensions, i després, que això
suma 131.000 euros, hi ha 178.000 euros de contingències per poder-les distribuir en
funció de les necessitats que hi pugui haver, i ens donen també un marge d’estalvi,
que si no és necessari no s’han de gastar.
En el que seria l’orgànica 5, corresponent a Cultura, ja vam fer uns increments
importants l’any passat, i aquest any hi ha un petit increment de 7.000 euros
exclusivament.
En l’orgànica 6, que seria Obres i Serveis, l’increment més significatiu és la jardineria
municipal, per tornar a dotar-la de recursos suficients per cobrir totes les necessitats
que té el municipi. Aquí hi ha un increment de 88.669 euros.
Pel que fa a l’àmbit de Serveis Socials, mantenim bàsicament el mateix volum de la
despesa, perquè està ben dotada però segueix generant alguns..., és a dir, hi ha
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partides que encara no s’exhaureixen i, per tant, no hi havia necessitat de dotar de
més necessitat. Sí que apareix un increment de 32.421 euros perquè hem incorporat la
partida del Pic de la Torreta, que també està finançada amb ingressos. Per tant, és un
increment però que ve finançat directament, hi ha una partida directa també als
ingressos.
En l’àmbit de l’orgànica 8, que seria Educació, l’increment important està en ajuts a les
escoles per millorar els projectes educatius, i aquí hi ha un increment de 27.000 euros,
centrat en suport a les escoles, els convenis amb les escoles i l’institut, per millorar,
facilitar les millores educatives que fan aquests centres.
En l’àmbit d’Esports, l’increment el centrem de 18.000 euros en ajuts a les entitats
esportives. Aquesta partida, si miren l’orgànica, veuran que té un decreixement de
264.000 euros perquè desapareix la despesa que anava associada als interessos del
pagament del pavelló. Per tant, apareix com una diferència negativa, però realment, si
descomptem això, que ja es va resoldre, per tant, hi ha un increment de 18.000 euros
en la partida d’Esports.
Pel que fa a activitats juvenils, també hi ha un altre increment important, que ha
d’anar lligat al desenvolupament del Pla Local de Joventut. És una partida, Joventut,
que va quedar durant uns quants anys congelada, i en aquests moments, ens ha
semblat que valia la pena fer un esforç i tornar a dotar aquesta partida amb un
increment de 40.500 euros, és a dir, abans hi havia 20.500 euros que bàsicament es
destinaven al casal d’estiu, i en aquests moments, incrementem a 61.000 euros, 500
euros més, per al desenvolupament del Pla Local de Joventut i de Polítiques de
Joventut.
En l’àmbit de l’orgànica 11, que seria l’orgànica de Medi Ambient, els increments més
importants es produeixen en l’àmbit de recollida de residus municipals, perquè és un
tema que segueix generant, i per una qüestió mediambiental, seguirà generant
increments en la mesura que totes les polítiques de recollida selectiva s’han de
potenciar, per tant, aquí tenim un repte com a ajuntament també.
Després, un increment del conveni que tenim amb el Consell Comarcal per al suport de
professionals a l’ajuntament.
I incrementem també de forma important les franges de protecció forestal.
En l’àmbit de Promoció Econòmica, l’increment més important es produeix en el
conveni amb empreses. Serien convenis amb empreses per subvencionar la
contractació de personal, que és una forma entenem que més estable d’inserció
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laboral, que no pas els plans d’ocupació, que són més assistencials, mentre que la
incorporació en empreses dona més estabilitat.
Pel que fa a l’àmbit de Solidaritat i Igualtat, hi ha un increment important en projectes
d’Igualtat, amb una partida de 20.000 euros, que és la part més important que
incorporem.
I després, en l’àmbit de Turisme, hi ha un increment també en els apartats de
dinamització turística.
I en el CEM, que seria l’última de les orgàniques, fem una dotació també important per
reparacions i conservacions del centre esportiu, per anar-los posant al dia en tots els
temes de manteniment, i també dotem realment la partida de professionals vinculats a
l’assessorament i consultoria del CEM. S’ha anat utilitzant al llarg d’aquests anys
empreses externes per facilitar, ara hem creat una borsa de treball de treballadors del
CEM que permet baixar això, però tot i així podem tenir necessitats i la dotem amb el
que al final acabem gastant, perquè abans teníem una partida de 9.000 euros però
després, al final, gastàvem molt més. Per tant, es dóna aquí resposta a aquesta
situació, diríem, no correcta. Això seria pel que fa al pressupost ordinari.
Pel que fa a les inversions, nosaltres presentem un pressupost d’1.605.000 euros
d’inversions, del que, tal com deia abans, 230.000 es financen per subvencions de
Diputació, 180.000 euros que van a la unificació de la placeta Plaça de l’Era, que ja
vam dotar en el pressupost de 2017 una primera partida per també iniciar els treballs,
i 50.000 euros que van a la rehabilitació de l’Horta de la Rectoria.
Llavors, del 1.375.000, que es divideix en un crèdit d’1.200.000 del Pla de crèdit local i
175.000 del crèdit de Caixa Local, els 175.000 euros els destinem, 100.000 a la
rehabilitació de l’antiga escola bressol, i 75.000 a l’adquisició de jocs esportius per a
les zones verdes del municipi. Els altres 5.000 es finançarien amb el crèdit del
1.200.000.
I amb el crèdit del 1.200.000, les principals inversions que plantegem per a aquest
exercici de l’any 2018 seria: 100.000 euros per a la urbanització del Passatge Espanya,
per ja disposar de tot al que ens vam comprometre a l’última reunió amb els veïns;
50.000 euros més per al Pla director del clavegueram; 50.000 euros per al projecte de
pacificació del carrer Venezuela, que és un projecte a desenvolupar juntament amb
l’Ajuntament de Granollers; 50.000 euros que completarien els de l’any passat per a la
rehabilitació de les cases de mestres de la Torreta, com a habitatges, diguem-ne,
d’urgència social; els 180.000 euros de la unificació de la Plaça de l’Era, que es
financen amb subvenció; 50.000 euros per a vestidors del camp de futbol de la Roca;
75.000 euros per al Passeig Fluvial, que hauria d’anar des de Vilanova fins el carrer
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Indústria de forma contínua i enganxat al riu; 75.000 euros per a la rehabilitació de
l’antic escorxador; 40.000 euros per a la millora de camins rurals; 150.000 euros per
al nou casal d’avis de la Roca Centre; 100.000 euros per a les millores i adequació dels
edificis de Can Sol i Can Torrents per adequar-los a un millor servei al ciutadà en les
instal·lacions municipals; 100.000 euros per a l’Horta de la Rectoria vella, que més els
50.000 de la subvenció farien 150.000 euros per a la rehabilitació de la rectoria;
llavors, 15.000 euros en equipaments informàtics; 15.000 euros en mobiliari; 140.000
per a espai urbà; 5.000 euros per a material de biblioteca; 120.000 euros per a
l’amortització d’enllumenat del contracte que es va fer amb RUBATEC; 10.000 euros
per a enllumenat nadalenc; i 50.000 euros per a material operatiu.
I amb això tindríem els 13.605.744,62 euros, que són els que suma el pressupost,
entre les partides diguem-ne d’ordinari i les partides d’inversions.
Després, a part d’aprovar el pressupost, també aprovarem les bases d’execució. En les
bases d’execució només s’incorpora una petita modificació més tècnica, que és que
totes les partides de manteniment que abans estaven adscrites a cadascuna de les
orgàniques que corresponien, s’han traspassat a l’orgànica 6 d’Obres i Serveis. Per
tant, és l’única modificació que hi ha en les bases d’execució.
I després, la plantilla. A la plantilla, el que hem fet és fins l’any passat, fins aquest
exercici 2017 teníem un seguit de llocs de plantilla que estaven, diguem-ne, llocs de
treball que estaven fora de la plantilla. Nosaltres teníem la plantilla, i fora apareixien
tot un seguit de persones que no estaven incorporades a la plantilla. I el que fem és
incorporar totes aquestes places a la plantilla.
Quines són? El tècnic d’Administració general, corresponent a la persona que portava
els temes de contractació; un tècnic d’Administració general també, que és la persona
que porta les funcions de transparència i participació ciutadana. Tres auxiliars
administratius, un que està a l’OAC, un que està a Comptabilitat i un nou a Serveis
Socials. Algunes d’aquestes persones, d’aquests llocs de plantilla, estaven ocupats per
persones. La segona activitat de Policia local per a un agent de policia local que
demana una segona activitat per una situació d’invalidesa que té, parcial. Un
treballador social i un oficial de manteniment. Són les places que s’incorporen a
plantilla.
Per tant, aquests són els tres documents que presentem avui a aprovació.
Sr. alcalde.- Gràcies, senyor Fernàndez. Algun comentari? Sí, el senyor Alcalà.
Sr. Alcalà.- Bona nit. Aviam, com vaig dir l’altra vegada que vam aprovar l’altre
pressupost, la normalitat és poder aprovar un pressupost per al bon funcionament del
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municipi, i seguint amb la mateixa idea, particularment votarem positivament aquest
pressupost. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Dani Martín.
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, me parece que hace unos años le dije a Manel,
cuando era concejal de Hacienda, que los dos plenos más importantes a nivel político
del año eran ordenanzas y eran presupuestos, y también le dije, si no recuerdo mal,
que normalmente el Gobierno siempre votaba a favor y la oposición siempre buscaba
alguna excusa para votar que no o abstenerse. Nosotros, en las ordenanzas fiscales
nos abstuvimos porque seguimos el criterio siempre de ordenanzas y presupuestos
conjuntos para poder comparar ingresos y gastos. Esta vez, en el punto de
presupuestos, nuestro punto dista mucho de lo que dije en aquel momento, nosotros la
verdad es que hemos buscado puntos para poder votar que sí, porque este
presupuesto queremos votarlo que sí. Sobre todo, por el tema de las inversiones, la
parte de inversiones, el antiguo presupuesto extraordinario nos gusta.
Ya votamos que sí a las inversiones que nos presentasteis para el año 2017, porque
nos gustaban la mayoría de ellas, entendemos también que es un presupuesto que
tiene sus peajes, que es un presupuesto que es fruto de un pacto político, y por lo
tanto entendemos que a nosotros también hay cosas que no nos gustan en este
presupuesto, y que probablemente, si quisiéramos votar que no, lo utilizaríamos para
justificar nuestro voto en contra, pero es un presupuesto que nos hace ilusión. Nos
hace mucha ilusión que sigamos colocando dinero, colocando inversiones a temas
sociales, a tema de viviendas de urgencia social, como bien ha dicho Carles, que
pongamos dinero en el tema del casal d’avis, etcétera. Nos hace mucha, mucha
ilusión, porque, además, son puntos que nosotros en su momento ya defendimos y
que nuestra intención hubiera sido que esto hubiera estado en marcha desde hace ya
bastantes años. Por lo tanto, es un punto que nos hace ilusión, y que votaremos que
sí.
Votaremos que sí a pesar de. A pesar del tema que ha dicho Carles, de estos fondos de
contingencia de 170.000 euros, que están ahí, en un cajón de sastre, para utilizarlo de
forma discrecional. No nos hace mucha gracia. A pesar de que haya algunos convenios
dentro del presupuesto que tampoco veamos claros, pero eso es el presupuesto
ordinario y eso es gestión del equipo de gobierno. Estamos muy contentos de tener
esta propuesta de inversiones, y lo único que esperamos es que, en el 2019, cuando
acabe este mandato de 4 años, veamos que algunas de éstas han cristalizado, y creo
que nos podremos dar por satisfechos todos. Y todos quiere decir todo el plenario, no
solo el equipo de gobierno. Gracias.
Sr. Alcalde- Gràcies. Senyor Ros.
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Sr. Ros.- Gràcies, senyor alcalde. Bé, és curiós que l’oposició voti que sí a un
pressupost i voti amb tanta satisfacció, amb tanta alegria. Em quedo amb les paraules
del senyor Dani Martín, que este presupuesto es fruto de un pacto político. Ara
m’estendré en el tema.
Aquest és el primer pressupost en aquest mandat, 2 anys i mig de mandat, que es
presenta complet. El de l’any passat es va presentar a trossos, primer l’ordinari,
després, molt més tard, el d’inversions, d’una manera fins i tot estranya. Aquest és el
primer que es presenta complet, i és el darrer del senyor Gil com a alcalde. De fet, és
un pressupost que no aplicarà com a alcalde perquè l’1 de març tindrem en el govern
del municipi un partit que ha donat suport a l’aplicació de l’article 155, que ha
intervingut la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la realitat. I fruto de este pacto
político passen aquestes coses, que de cop i volta el PP i el PSC, i segurament
Esquerra, voten que sí al pressupost. Situacions estranyes i confuses en moments
complicats del nostre país, en moments difícils, en moments on tot hauria d’estar molt
clar, i més en aquest municipi, on hi ha persones concretes, amb nom i cognoms, que
anaven a la llista d’Esquerra Republicana i que tenen algú molt proper a la presó.
Bé, doncs, amb aquesta realitat, se’ns presenta aquest pressupost, i no el presenta
l’alcalde. La Llei de bases de règim local diu que el pressupost el presenta l’alcalde. Sí
que li pot delegar al regidor d’Hisenda, òbviament, que expliqui els aspectes tècnics,
però l’aspecte polític l’hauria d’haver presentat l’alcalde, per tant, ha perdut la darrera
oportunitat de presentar un pressupost, i això el que denota, el que s’està traspuant i
veient en aquest pressupost, és que no hi ha projecte, no hi ha model de municipi, i
aquesta paràlisi total i absoluta que es veu en aquest mandat també es veu en aquest
pressupost. Ara entraré una miqueta en els detalls d’aquest pressupost, preocupants.
En aquest pressupost, jo separaré l’ordinari de l’extraordinari, hi ha dos milions d’euros
més que al darrer pressupost que va aprovar el govern de Convergència i Unió. Són
molts diners, i, en canvi, no es veuen. Al darrer pressupost del 2015 teníem un
ordinari d’uns 10.700.000, en aquest moment sobre 11.950.000, estaríem parlant de
pràcticament 1.120.000 euros més. Si a més sumem que ja no hi és en l’ordinari la
despesa del pavelló, que eren vora 500.000 euros, estem parlant de 2 milions d’euros
més que haurien de tenir un impacte molt més transversal i molt més clar sobre la
ciutadania, que és qui s’ha de beneficar d’aquest pressupost.
Podem celebrar moltes coses. Podem celebrar que la jardineria tingui aquells 80.000
euros que en el seu dia es van haver de treure perquè la situació complicada no
permetia assumir-los. No celebrem, i no ho ha dit el regidor d’Hisenda, els 75.000
euros més que es van posar ja l’any passat en el contracte de neteja viària, que
tampoc s’estan veient enlloc, i que tornen a ser-hi. Como ha dicho el señor Dani
Martín, fruto de un pacto político. Aquelles concessions que ha de fer un grup sobre un
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altre grup, aquelles coses que passen, el regidor de Serveis, la pressió d’un, de l’altre.
Bé, doncs, això és el que anem tenint.
Capítol 1, 114.000 euros més. Bé, amb aquests segurament estaríem bastant d’acord,
i probablement en farien falta més, però entenem que hi ha una sèrie de raons de la
intervenció del Govern central també en els ajuntaments, a través d’una sèrie de
decrets i de lleis, que impedeixen apujar més aquest capítol.
Si passem a... Bé, volia destacar també en l’ordinari el Pla Local de Joventut. Hi estem
d’acord. Celebrem que hi sigui, no vam poder impulsar-lo nosaltres, no teníem prou
recursos, celebrem que hi sigui, i també la millora en protecció forestal, que ve també
determinada per la legislació i perquè s’ha de protegir la totalitat del municipi, no
només les urbanitzacions dels nuclis urbans, la totalitat dels nuclis urbans.
Si anem al capítol 6, la situació és molt més preocupant. No hi ha cap partida que
tingui una dotació suficient per poder-la executar, ni sumant les de l’any passat. Jo
trobo a faltar moltes coses, però trobo a faltar en aquest document que hi hagi una
transposició plurianual per saber cap a on anem, què ve de l’any passat, què tenim
aquest any, què tindrem l’any que ve, com s’havia fet altres anys, és a dir, quina és la
previsió, perquè està clar que amb 100.000 euros per al Passatge Espanya es fa una
vorera de 100 metres quadrats –es fa una vorera de 100 metres quadrats. I la situació
del Passatge Espanya és una situació preocupant, que ja l’hem discutida algunes
vegades. El Passatge Espanya necessita 600.000 euros, pel cap baix, per fer el més
essencial, però vol dir canviar clavegueram, vol dir soterrar serveis, vol dir canviar
l’enllumenat públic, vol dir dignificar el carrer i suprimir barreres arquitectòniques.
Amb 100.000 euros és que no farem ni una vorera. I no es tracta de fer voreres, és
evident que és un carrer en què no es pot fer la vorera d’un costat i de l’altre, no té
amplada. Per tant, estem parlant d’una dotació absolutament insuficient.
El mateix passa amb el projecte d’unificació placeta i Plaça de l’Era. Celebrem que
estigui aquí aquest projecte, evidentment aquesta subvenció es va demanar quan
estàvem a govern, i aquesta subvenció que es va demanar quan estàvem a govern es
va aplicant, no sé si perquè se’l creuen, aquest projecte, o a contracor perquè és la
subvenció que està concedida i, mira, anem arrossegant, i qui dia passa any empeny.
Aquest és un projecte que deriva directament, en haver canalitzat el trànsit per l’anella
viària, d’haver pacificat el nucli urbà, haver fet les obres del carrer Catalunya, a les
quals alguns dels socis de govern es van mostrar totalment contraris i, evidentment,
creure ara en un projecte que deriva de l’altre se’ns fa estrany, però coses més
estranyes hem vist, amb els socis del 155 ens ho podem creure tot.
Rehabilitació de l’Horta de la Rectoria és un projecte en el que crèiem, és un projecte
del que ja es va poder fer la teulada, és un projecte pel qual vam apostar, i on s’ha de
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treballar fort i s’ha de resoldre, però evidentment també és molt probable que amb
aquests diners es pugui fer ben poca cosa.
A partir d’aquí apareixen una sèrie de projectes com per exemple la famosa
rehabilitació de l’escorxador, que tornem a estar en aquell terreny que està fora del
nucli urbà, que no té una qualificació urbanística adequada, i que no tenim
coneixement que s’hagi desenvolupat cap actuació urbanística, perquè això sigui
possible. Per tant, és molt probable que tots aquests diners no es puguin desenvolupar
en l’any 2018, que hi haurà aquest canvi d’alcalde, i que hi haurà, evidentment,
moviments del tipus que sigui, que fa que aquest mandat, que és un Dragon Khan, és
un mandat que tots vam percebre el mateix dia de les eleccions que seria un mandat
perdut, i que aquests pressupostos estan demostrant que és un mandat perdut.
Projectes com la rehabilitació de les cases dels mestres. Jo podria estar molt d’acord
amb el senyor Dani Martín, gairebé sempre estem d’acord, en què és un projecte social
i que és un projecte molt interessant que hi sigui, però és que amb 50.000 euros com
a molt pagarem l’enderrocament de les parts que parcialment s’hagin d’enderrocar.
Llavors realment..., sí ens el creiem, aquest projecte. Si volem que aquest pressupost
sigui creïble, si li volem donar volada, si hi ha un projecte, si hi ha un model de com
volem que sigui el municipi, aquest pressupost ha de tenir dotació per fer les coses,
però clar, repartir, esmicolar, fruto de un pacto político, qué bien lo ha definido, señor
Martín, me lo ha puesto bien, gracias, sense diners en cap partida important, forta, no
hi ha projectes que es puguin desenvolupar. I per fer “xapuces”, doncs, realment no
crec que estiguem ningú aquí. No seria molt més pràctic prioritzar dos o tres projectes
clars que es puguin fer, desenvolupar-los i fer que el mandat sigui productiu? Aquest
esmicolat de diners, posat per a diferents partides...
Sí que celebrem que es posin diners per al nou casal d’avis, 150.000 euros. No estem
d’acord amb la ubicació que ens van insinuar, anem a passar pàgina, no hi ha ubicació,
podrem treballar tots en on s’ha d’ubicar el nou casal d’avis, que hi hagi diners és
important, però hi ha d’haver més diners, amb aquests no arribem a gaire cosa.
Per tant, una mica d’aquí i una mica d’allà, cap projecte té una dotació suficient com
per poder-se tirar endavant. I ja que surt que si tindrem l’ocasió de decidir on ha
d’anar, on ha de ser la millor ubicació d’aquest casal d’avis, rebobino una mica, potser
ho havia d’haver dit al principi, però hi ha molt poca participació d’aquest tipus, perquè
de participació ciutadana, gens, però dels grups tampoc, no se’ns ha enviat cap correu,
no se’ns han demanat aportacions, no s’ha tingut en compte absolutament a ningú, no
s’ha fet cap reunió prèvia, i aquest pressupost ens arriba la setmana passada, de cop i
volta, a comissió informativa, sense que s’hagi donat oportunitat a ningú a fer
aportacions, totalment al contrari del que passava quan el senyor Manel Álvarez,
regidor d’Hisenda, l’1 de setembre enviava un correu electrònic demanant aportacions
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als grups, que mai havíem rebut. Doncs, aquest any no hi ha hagut correu electrònic,
l’any passat sí que va haver-hi correu electrònic encara, aquest any no hi ha hagut
correu electrònic i no hi ha hagut sol·licitud d’aportacions. Per tant, demostren una
voluntat molt escassa que hi hagi una implicació de la resta de grups.
Entre això i que aquesta dotació no dóna per fer gairebé, per desenvolupar cap dels
projectes, estem a un any i mig de finalitzar el mandat. Aquest pressupost ara ve a
informació pública, ha de tenir aprovació definitiva, al desembre tenim unes eleccions
importantíssimes per a aquest país, per al nostre país, l’1 de març canviem d’alcalde...
Bé, té mal futur –té mal futur. Per això l’oposició ho celebra i hi vota a favor. Nosaltres
ens hi abstindrem.
Sr. Alcalde.- Senyor Álvarez. Ai, perdó. Senyor Fernández. No, no, pot constar en
acta, m’he equivocat i ja està. Vull dir..., els sé diferenciar. Gràcies.
Sr. Fernández.- A veure, diverses coses. Bé, agrair als grups que hi votaran
favorablement. Jo només m’he reunit amb un grup per explicar-li el pressupost, de
l’oposició, que és el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds. A l’únic que li he explicat.
Per una voluntat política, sí senyor, així és i, per tant, ho reconec. A partir d’aquí, els
ho vaig explicar i ells han pres la decisió que han considerat oportuna. Ens vam reunir
l’alcalde i jo mateix, no jo sol, vam estar tots dos. Primera qüestió.
A partir d’aquí, el que vam fer va ser explicar, i Iniciativa Verds han pres la seva
decisió. El PP ha pres la seva decisió, amb la mateixa informació que tenen vostès, o
menys, perquè el dia de la comissió no va poder venir. Per tant, no faci volar coloms
allà on no hi són.
Miri, jo no entraré a... És a dir, vostè intenta portar el tema al debat de si el 155 o no
el 155. Nosaltres estem aquí per intentar millorar la vida dels nostres conciutadans, i
jo no li entraré ara en aquest debat, perquè tots els partits tenen les seves
contradiccions. Tots –tots– a molts llocs. Per tant, a partir d’aquí... I no és vostè
precisament el que està més..., el que té més galons per tirar en cara res, quan vostè
va estar quatre anys governant amb el PP. Per tant, de lliçons d’aquestes, de vostè ni
una –ni una, ni una– senyor Ros. Per tant, tinguem les coses clares abans d’imbuir-nos
de no sé quins valors o no sé quines coses.
Al mes de juliol es va enviar una carta a tots els grups municipals demanant la seva
participació en les ordenances fiscals i en el pressupost. Li demano que busqui aquesta
carta, perquè la trobarà, i es va demanar a tots. Al mes de juliol, no al mes de
setembre, al mes de juliol. Per tant, abans de fer segons quines afirmacions, asseguri’s
del que diu, perquè... Una carta del regidor d’Hisenda demanant a tots els grups
municipals aportacions per a les ordenances i per al pressupost.
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I per què ho vam fer al mes de juliol? Perquè volíem aprovar aquest pressupost per
primer cop després de 10 anys –després de 10 anys– abans d’acabar l’any. Després de
10 anys, eh? Per tant, el primer pressupost que aquest govern, que ara hi ha, pot
preparar amb normalitat, perquè aquest govern es va signar el 14 de desembre de
l’any passat, per tant, era difícil aprovar el pressupost de 2017 abans d’acabar l’any,
era impossible, però el primer que es pot aprovar amb normalitat, després de 10 anys
en els que vostè ha sigut alcalde, ha sigut incapaç d’aprovar un pressupost abans
d’acabar l’any. Incapaç. Potser que alguna de les afirmacions que fa se les plantegi una
miqueta, i a l’hora de donar lliçons no és vostè el més indicat.
El pressupost en aquest municipi sempre l’ha presentat el regidor d’Hisenda. Sempre. I
quan estava vostè d’alcalde, també. Per tant, no doni lliçons allà on durant 10 anys qui
ha presentat el pressupost municipal ha estat el regidor d’Hisenda, no vostè. Vostè
després ha fet les aportacions que ha considerat oportunes, com qualsevol alcalde té
tot el dret a fer-les, però qui ha presentat el pressupost, amb uns power points que
presentava el senyor Álvarez, era el senyor regidor d’Hisenda, no vostè. Per tant, no
vingui aquí ara a exigir unes coses que vostè no feia tampoc. Una mica de dignitat
també.
Hem parlat que hi ha més de 2 milions i no es veuen. Bé, vostè pot considerar que no
es veuen, hi ha altres persones que sí consideren que es veuen, i altres ciutadans que
sí consideren que es veuen. Per tant, el temps dirà, i el temps ens posarà a cadascú en
el seu lloc. A partir d’aquí, vostè té tot el dret a qüestionar algunes coses que a vostè li
sembli que no es veuen. Jo crec que hi ha hagut increments importants entre l’any
passat i aquest, en partides tan socials com culturals, com esportives i com el que
afecta als ciutadans. Que a vostè no li agradin aquestes i li agradin unes altres, això té
tot el dret a qüestionar-ho, faltaria més –faltaria més. Però que no es veuen, potser
que comencem a mirar el poble una mica més del que el mirem.
Pel que fa a les inversions, clar, jo he parlat de les inversions de 2018. Moltes
d’aquestes partides provenen... O sigui, en un any hem aprovat tres pressupostos
d’inversions: un que es va aprovar no sé si a l’octubre de l’any passat, un cop trencat
el pacte, en primer pressupost d’inversions, que ja dotava un seguit de partides; un
segon pressupost d’inversions que es va aprovar aquest mes de setembre perquè va
ser en el moment en el que podíem fer un pressupost d’inversions perquè havíem
pogut liquidar el deute del pavelló i rebaixàvem la càrrega financera i ens permetia
poder tornar a sol·licitar un préstec i poder tornar a realitzar inversions, i és quan es
fa. El pressupost es va fer com es podia fer. Al mes de març, quan vam aprovar el
pressupost ordinari, era el que podíem aprovar, no podíem fer inversions perquè no
podíem sol·licitar finançament i, per tant, amb absoluta normalitat –amb absoluta
normalitat. Durant aquests anys enrere, també s’havien presentat pressupostos sense
inversions perquè no es podien realitzar, perquè no hi havia la capacitat financera per
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realitzar-se en alguns moments, i ningú no es va escandalitzar. Per tant, es produeix
això, i al setembre, amb absoluta normalitat, es presenta una modificació
pressupostària per incorporar el que són les inversions. Per tant, de cosa estranya...
Bé, potser és que vostè té poca experiència, però clar, fa molts anys que està en un
ajuntament com per fer aquests comentaris.
Ara, de demagògia podem fer tota la que vulgui, senyor Ros, però el problema és que
del Passatge Espanya nosaltres hem fet ja almenys dues reunions amb els veïns, on
hem debatut amb ells, on hem pactat amb ells un projecte amb un cost determinat, i
que té una suma d’aportacions de tres exercicis, més una aportació de la Diputació de
Barcelona. Per tant, té el finançament suficient com per poder-se tirar endavant, i
vostè ho sap.
Per tant, explicar aquí aquesta història que amb 100.000 euros només podrem fer una
vorera, quan vostè sap que això no és així, vostè mateix, faci el que consideri oportú,
pot dir el que consideri oportú, però el Passatge Espanya està parlat amb els veïns,
està presentat amb els veïns, s’està acabant de treballar el projecte, els veïns ho
coneixen, i ells saben que s’està donant una solució adequada al Passatge Espanya,
intentant resoldre totes les dificultats i tots els problemes que té. I que té un
finançament suficient de l’ajuntament com per poder-se tirar endavant, i que tindrà
possiblement també una part de contribucions especials, com han tingut la major part
de carrers excepte els que han realitzat vostès, que no han tingut mai contribucions
especials.
El projecte de la placeta i Plaça l’Era. Escolti, el projecte de la placeta i la Plaça de
l’Era, és a dir, s’havia de realitzar independentment que es fes el nyap de l’anella viària
com es va fer. Independentment d’això. És un tema que tenim al que és el centre
comercial del municipi i se li ha de donar una solució, independentment del que hagués
passat amb l’anella viària. Independentment. Per tant, no s’atorgui vostè coses que no
li toquen.
El tema de l’escorxador és un tema que hem començat a treballar i, per tant, tindrà el
seu recorregut.
Les cases dels mestres, home, vostè sap que en el pressupost, perquè recordo que sí
que hi era vostè en el ple en què es va aprovar el pressupost d’inversions d’aquest
any, i hi havia 100.000 euros per a les cases dels mestres. I ara n’afegim 50.000 més,
150.000 euros. Per tant, escolti, no faci demagògia, quan vostè sap perfectament,
perquè vostè va estar en aquest ple i vostè coneix també aquell pressupost.
El mateix ha fet amb el tema del casal d’avis. La qüestió és anar desqualificant. Però
resulta que, clar, al casal d’avis ja tenim 300.000 euros per poder començar, i amb
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això podem començar a tirar endavant aquest projecte. I aquest és un projecte que
també s’està parlant amb els avis, que són els principals afectats i és amb qui hem
començat les converses per part del regidor responsable d’aquesta àrea, que es va
reunint periòdicament amb els avis dels diferents casals, i en el cas de La Roca, amb el
que està treballant aquest projecte. Per tant...
Jo crec que vostè té tot el dret del món a creure que es podia fer un pressupost
diferent i que el pressupost diferent que vostès farien seria millor, això és
absolutament legítim, però home, com a mínim, quan faci segons quins comentaris, no
intenti enganyar la gent –no intenti enganyar la gent. La major part d’aquestes
partides tenen recursos suficients per poder-se tirar endavant i, per tant, jo crec que
no és aquesta la manera.
En tot cas sí li agraeixo que..., com que ha dit, el seu vot serà abstenció i no serà
negatiu, doncs, li agraeixo també en aquest sentit, també vull fer això, perquè en tot
cas, si s’aprova un pressupost municipal sense cap vot en contra, sempre és d’agrair
per part de tots els grups del municipi.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Alcalà? No? Senyor Martín?
Sr. Martín.- Sí, con brevedad. Rafa, como siempre, acabo cobrando yo. No sé por
qué, pero bueno. A ver, la frase famosa “es fruto de un pacto político”. Los
presupuestos de este ayuntamiento, si no me falla la memoria, siempre han sido fruto
de un pacto político, excepto, y aun así creo que en aquel mandato también fue fruto
de algunos pactos, la etapa del año 99 a 2003, donde había mayoría absoluta del PSC,
y entonces ahí fue donde pacto político creo que no había. Por lo tanto, siempre ha
sido fruto de un pacto político. Es decir, hasta los presupuestos que hizo Convergencia
en su momento, cuando no tenía mayoría y tenía que pactar los presupuestos, también
fue fruto de un pacto y, por lo tanto, todos sabemos que cuando vamos a pactar, todos
tenemos que ceder.
Por lo tanto, es lo que yo he querido decir, que éste es un presupuesto donde
probablemente todos los grupos políticos cabemos aquí, en las distintas combinaciones
que pudiéramos hacer, y tendríamos que ceder para hacer lo que queremos. Esto es lo
que yo he querido decir, y no he querido decir nada más, ¿eh?, simplemente he
querido decir eso.
Igual que si lo hubiéramos hecho PSC con Iniciativa hubiera sido distinto, Esquerra e
Iniciativa hubiera sido distinto y, por lo tanto, eso no nos tiene que sorprender a nadie.
Dicho lo dicho, ahí hay una cosa que no me ha gustado, de lo que ha dicho el señor
Ros, el hecho de que dice que la oposición va a votar “sí”. ¿Y por qué no puede votar
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que sí? Entre otras razones porque creo que Iniciativa, y si miramos las actas ya lo dijo
en el pleno de septiembre de 2016, cuando Esquerra se quedó en minoría, con 4, si no
recuerdo mal, que nosotros votaríamos que sí a todo aquello con lo que estuviéramos
de acuerdo, y nos daba igual quien lo trajera, siempre y cuando nos lo creyéramos –
siempre y cuando nos lo creyéramos. Y nosotros hemos votado que sí, si no recuerdo
mal, a todos los presupuestos de inversiones que nos han presentado desde 2016. Si
no me falla la memoria. ¿Por qué? Porque nos lo creemos. ¿Somos inocentes? No, nos
lo creemos, y creemos que, además, en el espíritu de este equipo de gobierno está eso
que nos une a todos: que lo vamos a tirar adelante y que lo vamos a sacar. Queremos
creer.
Luego, si en el año 2019 no lo han tirado adelante, pues, nosotros lo criticaremos,
evidentemente, y además yo creo que entonces el pueblo tendrá que ser informado
para que sea el pueblo el que decida que estos señores han hecho unos presupuestos
que luego o han sido capaces de tirar adelante, pero nosotros creemos que sí y,
además, la parte del presupuesto de inversiones nos gusta mucho –nos gusta mucho.
Cosas del ordinario no, como ya he dicho, pero el presupuesto de inversiones, sí.
Y además, estamos votando que sí a todas las inversiones desde 2016, y si se nos
sigue presentando este tipo de inversiones, este incremento de partidas sociales,
seguiremos votando que sí, y seguiremos estando en la oposición, y eso no es malo –
no es malo– porque la oposición no tiene por qué estar solo para echar en cara al
gobierno lo que hace mal, sino que también tenemos que estar para decir lo que se
hace bien.
Y luego una cosa que ha dicho Carles. A Iniciativa, sí que se le explicó el presupuesto,
y se nos ofreció si queríamos añadir alguna partida, y nosotros dijimos que no. A
nosotros nos gustan estas partidas y probablemente, lo único que sí que hubiéramos
hecho es incrementar alguna de ellas, pero no hubiéramos puesto ni una más, y
probablemente no hubiéramos quitado ninguna tampoco. Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Ros.
Sr. Ros.- Gràcies, senyor alcalde. El senyor Dani Martín és com un llibre obert,
conforme acumula i acumula anys en política, o potser és que jo el conec massa, cada
cop és més clarivident. Ens ha explicat que en el mandat 99-2003 en aquest municipi
es passava el rodillo, el corró. Yo he entendido eso. No había pactos y se agotaba el
presupuesto que decía el gobierno sin hablar con nadie. Vostè ha dit això.
Està bé que es diguin coses que s’han d’entendre, la política té aquestes coses, s’han
d’entendre les coses. Per què els senyors del govern només el conviden a vostès i no
conviden els demés, en moments com els que està vivint el nostre país? Això fa olor a

22
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
05/12/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

05/12/2017

ALCALDE

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

9a30f58571414bda86eb90dbecc05ae5001

Url de validació

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

Data document: 17/11/2017

Metadades

Classificador:Acta -

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

tripartit, i això per a molta gent en aquest moment és molt preocupant. Per què el PP
els vota amb un xec en blanc un pressupost? Bé, perquè el 155 uneix molt, uneix molt
el 155. Són coses que passen.
I aquestes contradiccions que diu vostè, senyor Carles Fernández, pregunti als seus
companys de Terrassa i de Blanes, i veurà contradiccions totes les que vulgui.
No vull estendre’m massa però sí que vull fer una sèrie de comentaris. Miri, és molt
fàcil parlar des de la distància, molt fàcil. L’any 2007, quan vam accedir a l’Alcaldia, hi
havia un forat econòmic de 3.200.000 euros. Jo portava un mes d’alcalde i vaig haver
de signar un xec amb els bancs, un crèdit amb els bancs de 3.200.000 euros per fer
front a inversions que no estaven dotades per un impagat. Una mala previsió del seu
equip de govern.
Quan nosaltres deixem el govern l’any 2015, deixem un romanent de tresoreria de 4
milions i mig d’euros. Per tant, la nostra gestió econòmica, malgrat no poder aprovar
cap pressupost dintre dels terminis que serien raonables, és un balanç positiu de 8
milions d’euros per als ciutadans. Amb això han pogut vostès amortitzar el pavelló.
Si vol parlem de pavelló o parlem de 155. No sé què prefereix, pavelló o 115?
Vostè no va presentar power points, el senyor Álvarez sempre presentava power
points. Sempre es donava molta més entrada a la resta de grups i, per exemple, hi ha
una comissió de Territori que no es convoca, i si s’explica i es pacta un projecte del
Passatge Espanya amb veïns, crec que seria democràticament raonable que la resta de
grups municipals el coneguéssim. I coneguéssim què es vol fer a la placeta, que es vol
fer amb les cases dels mestres, i què es vol fer al casal d’avis.
Però vostè m’acusa de demagògia i m’acusa molt fàcilment de demagògia. Ho posaré
més fàcil perquè ho entengui tothom: les cases dels mestres de la Torreta, al carrer
Canàries, hi ha sis habitatges, amb una dotació de 150.000 euros, que ha dit vostè,
sumant aquests 50.000 que posem ara i els 100.000 que teníem, dividit per sis, que és
molt senzill, surten 25.000 euros per habitatge. Creu que es pot fer gaire coses amb
25.000 euros per habitatge? Hi ha gent que fa meravelles, però miracles, veritables
miracles, però justet, eh?, és molt insuficient. Justet, justet.
El casal d’avis, 300.000 euros acumulats. Tenim diners per fer “virgueries”. Entre 120 i
150 metres quadrats d’obra nova, de nova planta. Si es rehabilita alguna cosa que
tinguem... No sé què volen fer, no ho han dit, però de nova planta estem parlant de
120-150 metres quadrats. Ja hem patit el drama de l’anterior casal d’avis, ja l’hem
patit. No tornem a les mateixes errades.
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Del Passatge Espanya no coneixem el que es vol fer, però si no es posen 600.000
euros, mínim, és impossible actuar en aquest àmbit, a no ser que es deixin coses a
mitges, que no es toqui el carrer Canàries, que les barreres arquitectòniques continuïn
quedant, que no es toqui clavegueram, que no es toquin instal·lacions, etcètera. Com
que no coneixem el projecte, no se’ns ha explicat, jo no faig demagògia, jo li explico
números que canten. Les partides són insuficients.
Per tant, reuneixi la comissió de Territori i expliqui’ns els projectes que volen fer, i
podrem parlar d’una altra manera, com a mínim amb més coneixement de causa, però
sobre el paper, en abstracte, i coneixent els entorns, coneixent les zones i havent-los
estudiat i haver-los treballat, havent fet propostes tècniques, havent valorar, perquè
és que parlem des del coneixement, no parlem perquè sí, parlem des del treball que es
va fer durant els nostres governs per intentar donar una solució en aquests àmbits i no
es van tenir recursos en aquell moment, és molt fàcil parlar des de la distància. Doncs,
en aquell moment, si hi ha recursos, posem-los, però no fem les coses a mitges,
perquè es quedarà tot en situació que aquí a quatre dies haurem de tornar a actuar, i
això és el que no es pot permetre un municipi. És així. Les coses s’han de fer ben
fetes. Amb pocs recursos no es faran ben fetes.
Crec que no m’he deixat res. És tot. Ah, sí, em quedava un comentari. M’acusa, com si
fos un delicte, de governar quatre anys amb el PP. Era una qüestió aritmètica.
Nosaltres amb el PP sumat no teníem majoria en el plenari. Nosaltres érem 7 regidors,
vam obtenir la investidura de l’Alcaldia, sumant un pacte amb el PP que es va
reproduir en el pacte que hi havia a la Diputació, arribàvem a 8, i ens faltava un vot
per arribar a la majoria de 9. Per tant, no érem els únics que vam haver d’utilitzar el
comodí del PP per poder desenvolupar un projecte polític en aquest municipi, que ha
estat reeixit pels ciutadans, que ha estat profitós per als ciutadans, que els resultats
estan al carrer i es poden veure, i que a més, la gestió econòmica en moments de
dificultat, amb un pla d’ajust a causa del pavelló, amb un pla d’ajust es va aconseguir
revertir la situació i que estiguem ara parlant d’un pressupost que té 2 milions d’euros
més, que té les arques sanejades aquest ajuntament, i que té la possibilitat d’invertir,
quan nosaltres vam estar 3 anys sense la possibilitat d’invertir. Un pla d’ajust que
s’havia d’allargar 10 anys i que es va solucionar en 2 anys. Per tant, millor gestió
econòmica no es pot haver fet.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo contestaré totes les coses que vostè ha anat dient, i ja li
avanço, faré com feia vostè: contestaré en l’últim torn, si s’hi fixen, Esquerra no ha
parlat en cap de les dues intervencions, per evitar que em torni a fer les trampes a què
sempre està acostumat. Per tant, ja li dic, és el torn Ros, perquè sempre ho faig, “si
cal, obrim torns de paraula”, però avui farem la tàctica de vostè, el que feia, fotre
clatellots a tothom i després vostè acabar fent aquells discursos que ens feia.
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Bé, vostè oblida molt ràpidament les coses. Molt. I al final, miri, per sort o per
desgràcia, algunes de les reunions..., en algunes no hi ha testimonis però en altres sí.
Miri, agafarem, per exemple, a l’atzar, el tema de l’antic escorxador. Era un tema que
vostè deia que no es podria fer absolutament mai res, perquè vostè ho havia parlat a
Territori de la Generalitat. Quan vostè i jo vam anar a Territori de la Generalitat i els
vam parlar d’aquest àmbit, vostè no ho havia parlat mai. Ni vostè ni el senyor Pere
Ramos. Perquè ens van dir directament que això no s’havia dit mai. De fet, no s’havia
dit mai perquè ens van dir que si un dia fem una modificació puntual del pla general,
podrem treure el que és l’edifici. I que quedi clar, l’edifici, tot i que vostè va dir:
“Home, si algun dia això es desenvolupa, la zona verda tindrà un sentit que sigui al
voltant de l’antic escorxador”, amb això podem estar d’acord. Però el director general li
va dir: “No, no, estem parlant de les parets de l’edifici, no traurem res més que les
parets de l’edifici.
Per tant, una vegada més vostè ens està mentint. Això és una mentida i, per tant, al
final, si algun dia podem fer alguna cosa, i com que creiem que ho podrem fer i per
això l’estem dotant, és això, i és demostrar que això són mentides.
Segona cosa: vostè fa un carrer com el carrer Catalunya, i destina tots els diners al
carrer Catalunya però no canvia el clavegueram. No, no, no, vostè canvia unes
connexions i deixa unes parts de clavegueram. No, no, unes parts de clavegueram. I
això ho diuen els tècnics.
Tercera cosa: vostè afirma que no hi ha diners, o que aquests diners no són suficients.
Això és veritat, no són suficients, però, sap què passa? Que això ens ho diuen els
nostres tècnics municipals, no un alcalde que es posa a fer de tècnic, com fa sempre.
Per tant, com que l’alcalde no en sap, deixa a qui realment en sap i li pregunta als
tècnics. Per tant, si els tècnics ens donen unes xifres, ens donen unes xifres.
Següent cosa: algú li ha dit a vostè que anem a reparar, d’entrada, les sis “vivendes”?
Li preguntaré una altra vegada: algú ha dit que anem a reparar les sis “vivendes”
d’entrada? Li torno a fer la pregunta: algú ha dit que... A vostè, li torno a dir, algú li ha
dit això? D’acord, ja està, és... Molt bé, perfecte, perfecte, fantàstic. Perquè, entre
d’altres coses, el projecte es treballarà, i els treballaran els tècnics de la casa i, si cal,
es farà una contractació externa, però es treballarà pels tècnics de la casa, no vostè,
no vostè dient què s’ha de fer. Ho diran els tècnics municipals, que per a això hi són.
Són els tècnics els qui han de fer la feina, per tant, miri, no sé si han guanyat en
alguna ocasió o no, probablement no, perquè si segueixo així, quedaré com el pitjor
alcalde d’aquest municipi que hagi passat per aquest ajuntament, perquè, si no, no sé
qui podria ser quin tindria el títol, eh?, però de moment, tan malament com van les
coses, seré jo.
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Següent cosa: el casal d’avis. Miri, el casal d’avis, s’està parlant amb els avis, per
començar, i s’ha de buscar un indret. El que sí que tenim clar és que no farem una
peixera de vidre envoltant un edifici catalogat, i això és el que vostè proposava. Però
no ho proposava als tècnics municipals, perquè quan se’ls ha preguntat què en
pensaven, han dit que desconeixien el tema, perquè el tema el portava vostè i el
senyor Pere Ramos. Per tant, els tècnics de l’ajuntament –els tècnics de l’ajuntament,
perquè el senyor Pere Ramos era un càrrec de confiança de vostè, de vostè, per tant,
no era un tècnic municipal d’aquest ajuntament, era un càrrec de confiança i, per tant,
com diu el seu nom, era el seu càrrec de confiança– els tècnics no en sabien res. Això
també és preocupant, quan els parles d’aquesta peixera, aquesta mena d’aquari que
vostè havia dit que es faria allà. (Veu de fons.) Sí, sí, l’anomeno jo peixera, sí, sí, jo,
jo. M’ho invento jo. I ningú ho coneixia. Vaja, jo no ho coneixia, i no sé si a algun dels
presents vostè li havia explicat. D’acord. Per tant, parlem que vostè ja feia les seves
coses sense comentar-les a altres. Potser podien haver arribat els diners.
El tema de les factures. Molt bé. Miri, el 155 ja el tocarem després. PP ho tocarem
després. Però el Govern del dimoni del PP ja era un govern anticatalà,
antiajuntaments, però resulta que si no recordo malament, i això ara jo parlo de
memòria i la meva memòria no acostuma a ser massa bona, la gran manera en què es
va haver de resoldre el problema econòmic va ser que el Govern espanyol es va fer
càrrec de pagar les factures que de les que els ajuntaments no es podien fer càrrec.
Entre altres coses, es pagaven pactant que qui s’agafés a aquesta condició, no podia
reclamar ni interessos de demora, etcètera. Per tant, potser va ser el Gobierno de
España qui li va salvar també gran part de la papereta d’aquesta gestió que diu vostè.
Tercera cosa, i ja parlo de fa molts anys: el somni de vostè era poder liquidar el
pavelló. Però és que molts anys després, el somni de vostè era poder liquidar el
pavelló. Però una vegada liquidem el pavelló, llavors diu que això és fer-ho malament i
tirar els diners. Per tant, una altra contradicció de les de vostè. La liquidació del
pavelló.
El tema del Passatge Espanya. Miri, el Passatge Espanya ens hem reunit tres vegades
amb els veïns, una primera de... (Veu de fons.) No, no, li torno a dir, no em vulgui
contradir, senyor Ros, perquè jo dic la veritat, vostè no, jo la dic. Tres vegades ens
hem trobat amb els veïns. La primera, li dic jo, va ser quan ens van venir a fer una
queixa farts de l’incompliment de l’ajuntament. De l’ajuntament, amb totes les lletres.
El senyor Albert Gil, el senyor Rafael Ros, el senyor Miquel Estapé, i comentaven que
amb el senyor Illa també ho havien començat a parlar. Per tant, portem un munt
d’anys que l’ajuntament incompleix. Doncs, bé, ara ja estem parlant amb ells, estan
veient el que volen per al seu carrer, ens ho demanen ells i, per tant, els escoltem,
cosa que no s’havia fet. Perquè vostè anava a tot arreu amb uns plànols que havia fet
vostè o qui fos, uns plànols que deien “farem això, agafarem la plaça dels Ametllers
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també, i seran 900.000 euros, i serà no sé què”. Molt bé. Doncs, nosaltres estem
parlant amb els veïns, perquè els veïns siguin coneixedors i vegin fins on nosaltres
podrem arribar a posar diners amb aquesta operació.
Sap què passa? Que no volen posar ni un euro, perquè diuen que el senyor Ros, quan
ha fet obres, les ha fet i no ha cobrat a ningú i ha tirat diners, els ha malgastat i ha fet
obres, i això ho diuen veïns del Passatge Espanya. Per tant ara, quan nosaltres els
anem amb el discurs que hauran de pagar una part, no vegi com es posen, pugen per
les parets. Que per què amb els seus diners han pagat el carrer Major i el carrer
Catalunya, i ara els estem dient que hauran de pagar? Ara els estem dient que hauran
de pagar? No, no, li pregunto a vostè. Jo recordo que jo estava en un govern on es
deia que es pagarien contribucions en el carrer Major, i al final les van treure –les van
treure.
Ho recordo perquè, a més, s’havia dit, fins i tot per part d’un regidor, que pagaria ell,
ell sí que pagaria. I després no va pagar ningú. Per tant, està molt bé, no passa res,
però són incongruències de dir les coses. Diem una cosa i en fem una altra. Molt bé,
d’acord.
Anem al pacte amb el PP. Vostè, i ho recordaré perfectament, quan ens va dir que
havíem d’entrar amb el PP, jo li vaig dir: “No, Rafael, fes el mateix, fes un pacte amb
nosaltres i pacta-ho tot amb el PP fora.” I em va dir que això no seria possible, que
això no seria possible de cap manera. Això ho va dir vostè, i tant –i tant! Vostè va dir
això –vostè va dir això– i per això ho va fer. Sí, perquè vostè creia que si el senyor
César Alcalà es quedava fora, no tindria majoria per aprovar res perquè no li votaria
des d’això, i vostè tenia el convenciment que nosaltres, des de fora, si crèiem que una
cosa era bona la votaríem igualment. I vostè per això va permetre pactar amb el PP,
val? No passa res, escolti’m, que no passa res. Escolti, que no passa res -que no passa
res. Que el senyor del PP, a qui ens anomena pastorcillos i ens diu certes coses per les
xarxes socials que no ens diria mai a la cara, i avui no ho parlarem perquè ja hi haurà
un altre dia, un ple en què surtin els temes nacionals i els parlarem, ja les parlarem,
aquestes coses, perquè nosaltres podem estar totalment en contra del que representa
ell, però a ell com a persona el respectàvem, i fins ara ens callem, jo el primer, perquè
penso que som persones i ens hem de mossegar la llengua depèn de quines coses.
El 155. Miri, i ara li seré molt, molt franc. A vostè, ni li penso donar mai cap mena
d’explicació. A vostè li dic, eh? A gent del seu partit, a gent propera a vostè, jo els
explicaré el que calgui, a vostè no li donaré mai, mai, cap explicació, cap explicació del
que pensa la família de l’Oriol Junqueras. Jo m’he reunit amb ella, he parlat amb ella –
he parlat amb ella– i a qui li havia de donar explicacions li he donat. Per tant, lliçons de
vostè, les mínimes. I li dic així de clar, en aquest tema li dic així de clar. I al seu
cunyat, també. Ara seguiré amb el tema del 155.
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El tema del 155 no només és a la Roca perquè a vostè ni li agradi i vostè vulgui...
Evidentment, i evidentment. I aquí poden passar mil coses que puguin fer trencar un
pacte. Què li he d’explicar, oi? Doncs, miri, poden passar mil coses, però també li diré
una de sola –una. Demani vostè ara mateix, a la càmera de VOTV, que el senyor
Miquel Buch trenqui el pacte que té el president de l’Associació Catalana de Municipis,
a qui em representa, a mi em representa en tot, aquest senyor, a la senyora Neus
Lloveras, la presidenta de l’AMI, i alcaldessa. Demani que trenquin el pacte, però
demani-ho ara a la càmera. Vostè els ho exigeix, i els diu que són amics del 155, i
digui aquestes barbaritats que està dient, i vostè li diu: “Miri, una persona de
Convergència i Unió li diu una del PDeCAT això.” Perquè això ho diu vostè sempre.
Per tant, aquest discurs jo li accepto, però ara voldré quedar-me al darrere de vostès...
Saps com fan això, quan algú fa una entrevista a un polític? Em posaré després a
veure com ho farà i com els exigirà, a tothom, i amb els pactes que hi ha a diferents
llocs on està governant Convergència i està governant amb els del 155, com diu vostè.
Per tant, hi ha coses que està molt bé dir-les, està molt bé. Presentar un pressupost,
vostè no els presentava. Ni un. Esperava després a fer el que jo li he dit. Miri, jo no sé
si fem ben fet o mal fet de fer un pressupost que tant agradi al senyor Dani Martín,
d’Iniciativa. Ostres, què ha passat? Hem fet un pressupost que el senyor Dani Martín
ha dit tot el que ha dit, i parlant de les inversions. Evidentment, no està d’acord amb
part de l’ordinari, i jo sé de què parla de la part de l’ordinari, i vostè suposo que també
ho hauria de saber, però fins i tot amb això ells entenen que quan està governant algú
ha de tirar-ho de la millor manera possible i fer el que creu, però amb les inversions,
aquestes inversions que vostè menysprea tant, estem parlant de coses que vostè no
s’ha plantejat fer mai –no s’ha plantejat fer mai. Perquè a la darrera proposta que
vostè portava i ens volia imposar de pressupost, el seu imposat era això, no sortia cap
d’aquestes partides. Aquestes partides que ara diem que ho fem pel pacte polític i per
acontentar els del 155, vostè no les portava. Ni una –ni una.
Vostè, plantejar-se anar a fer alguna cosa a l’escola Sol Solet, quan ja tenien
necessitats d’espais i necessitats potser per a famílies, ni se les ha plantejat –ni se les
ha plantejat. Jo he anat allà a veure diferents vegades aquell edifici amb els tècnics, i
m’he emportat els tècnics. Sí, ja sé que vostè també hi ha anat, la diferència és que jo
he anat amb els tècnics, i quan vostè hi va anar, hi va anar amb un tècnic perquè
venia amb mi. I tant, i tant! I és això.
Perquè, sap què passa –sap què passa? Sí, és cert, disculpi’m, totes les tècniques de
l’ajuntament les he d’anomenar així, he dit tècnic en genèric, disculpi’m. Si vol, farem
una cosa, parlem en femení i així no m’equivocaré mai més. Vull dir, ja veig el seu
sentiment ara mateix i, per tant, jo, si vol, ho fem així, no tinc cap mena de problema.
Li dic a la tècnica que ens va acompanyar, cap problema, d’acord? Aquesta tècnica és
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una tècnica, potser, de les que més hauria de saber d’aquest municipi, quan es
parlaven de totes aquestes coses. Aquesta tècnica és una tècnica que darrerament,
quan li he demanat moltes explicacions, desconeix moltíssimes d’aquestes coses que
aquests darrers anys han anat passant.
(Veu de fons.)
No, no, quan va venir amb mi, sí. Sí, perquè quan va venir amb mi, que vostè diu, era
aquesta tècnica. Quan van amb l’altra tècnica, suposo que va ser... No? No hi havia
una altra tècnica? No hi havia una altra tècnica? Bé, és igual, miri. Hi havia una altra
tècnica que quan se la va voler convidar a marxar reduint-li el seu sou, se’n va anar.
Recorda que hi havia una altra tècnica? D’acord. Veu? Miri, fins i tot amb això, i la
meva mala memòria, ho he recordat.
Per tant, miri, el menyspreu que vostè em té jo l’entenc –jo l’entenc. La necessitat que
vostè té de fer-ho palès cada vegada li entenc –li entenc– som humans –som humans.
De fet, ara mateix jo sé que estic contestant d’una manera que no acostumo, i és
perquè vostè només ha tocat un punt, que és el que vostè ha anat a fer, ja li dic. Vostè
sabia el que feia en aquell moment, perquè, miri, amb el 155, escolti, vostè no em pot
donar a mi lliçons absolutament de res –de res– ja li dic, de res. D’acord?
Per tant, escolti’m, cap problema, és més, a molts municipis, aquests als que vostè es
refereix, potser acaben trencant-se, i potser veurem quina solució tenim a partir de les
properes eleccions, i potser veurem quines majories queden en el Parlament i com fem
un govern i cap a on anem, i si realment el que s’està parlant ara mateix és veritat o
no, si nosaltres serem capaços de mobilitzar la gent i guanyar, si serà un altre grup de
partits. Miri, no ho sé. Però com que no ho sé, ens esperarem a veure els
esdeveniments. I ja li dic i li repeteixo, l’única cosa que em sap greu de veritat, de
veritat, és això, és que vostè ha hagut de posar un tema d’unes persones. Sempre...
Sí, sí, ja li dic, em sap greu per aquestes persones, no perquè vostè sigui un mal
educat i ho hagi fet, sinó perquè ha posat aquestes persones i jo sé la situació que
estan passant, d’acord? Per tant, com que jo m’he anat a reunir amb elles, els he
explicat i els he mirat a la cara mentre els parlava, davant de vostè estic molt tranquil,
d’acord?
Per tant, l’única cosa que vull agrair també és que per diferents motius i per diferents
visions, hi ha quatre partits d’aquest plenari que hi votarem favorablement, i potser
vostès també s’haurien de plantejar per què sempre es queden sols en aquest plenari.
Sempre. En tantes coses. No ho sé, no sé què és. No sé què és, no ho sé, sincerament.
Per tant, agraïm el sentit de les paraules, evidentment també el sentit del vot, el seu
sentit també, perquè evidentment una abstenció, com vostè ha anomenat, és molt
d’agrair, i el que sí que li dic és que, bé, hi ha un...
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No és genèric, no és genèric, però perquè hi ha companyes amb qui vaig treballar molt
a gust, però també li he de dir que de la manera en què hem aconseguit treballar
aquest govern estem súper contents. Parlo en nom personal, crec que parlo en nom
dels companys d’Esquerra, i vull creure que també amb els del PSC. Per tant, gràcies a
tothom per la feina de poder portar a aprovació aquest pressupost, i passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), del d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU
A.3 Aprovació d’anul·lació de les obligacions reconegudes netes (ABO’s) que
provenen d’exercicis tancats
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 9 de novembre de 2017, amb el contingut següent:
Atès l’existència a la comptabilitat municipal d’obligacions reconegudes netes
(conegudes comptablement, com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb
una antiguitat superior als quatre anys, que figuren com pendents de
pagaments, i que manquen dels requisits d’exigibilitat.
Atès l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària,
estableix els quatre anys, com a dret a exigir el pagament de les obligacions ja
reconegudes o liquidades, si no haguessin estat reclamades pels creditors
legítims o els seus drethavents. Aquest termini s’iniciarà des de la data de la
notificació, del reconeixement o liquidació de les respectives obligacions.
Atès que d’acord amb la informació que es disposa en els expedients
administratius corresponents, no han estat reclamades pels seus creditors
legítims o els seus drethavents.
Atès que l’article 205 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, determina que
la finalitat de la comptabilitat pública local es reflectir fidelment la situació
pressupostària de l’Ajuntament. Un ens locals no pot mantenir vives unes
obligacions de pagament amb una antiguitat important.
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Atès les conclusions de l’Informe de la Tresoreria municipal de la Intervenció
municipal, de data 3 de novembre de 2017, que conclou amb la necessitat
d’impulsar les actuacions administratives necessàries per l’aprovació de
l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes (conegudes comptablement,
com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als
quatre anys, que figuren com pendents de pagaments, i que manquen dels
requisits d’exigibilitat, així com de la baixa en la comptabilitat municipal.

Vista la documentació administrativa que forma part de l’expedient.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
A C O R D S:
PRIMER.- APROVAR l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes
(conegudes comptablement, com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb
una antiguitat superior als quatre anys, que figuren com pendents de
pagaments, i que manquen dels requisits d’exigibilitat de la següent relació:
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ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

DATA

REFERÈNCIA

APLICACIÓ

2011

220110011459

ABO

01/01/2017

22011002004

2011 07 221
22608

2011

220110018712

ABO

01/01/2017

22011002774

2011 08 321
22102

2012

220120001622

ABO

01/01/2017

22012000090

2012

220120001622

ABO

01/01/2017

22012000092

2012

220120001623

ABO

01/01/2017

22012000091

2012

220120001623

ABO

01/01/2017

22012000093

2012

220120001623

ABO

01/01/2017

22012000100

2012

220120002757

ABO

01/01/2017

22012000291

2012

220120002757

ABO

01/01/2017

22012000605

SALDO

2012 01 920
22000
2012 01 920
22000
2012 01 920
21202
2012 01 920
21202
2012 01 920
21202
2012 01 920
22000
2012 01 920
22000

TERCER

NOM DEL TERCER

132,68 €

P5800010J

CONSELL COMARCAL
EL VALLES ORIENTAL

662,79 €

A08431090

GAS
NATURAL
SERVICIOS SDG SA

342,68 €

B59351411

327,36 €

B59351411

220,82 €

B59351411

173,07 €

B59351411

35,27 €

B59351411

263,38 €

B59351411

CLASSIC
S.L.
CLASSIC
S.L.
CLASSIC
S.L.
CLASSIC
S.L.
CLASSIC
S.L.
CLASSIC
S.L.
CLASSIC
S.L.

IBERICA
IBERICA
IBERICA
IBERICA
IBERICA
IBERICA
IBERICA

58,84 €

B59351411

3,36 €

A28448694

BBVA RENTING

2012

220120012944

ABO

01/01/2017

22012002088

2012 01 920
20600

2012

220120015793

ABO

01/01/2017

22012000442

2012 08 321
13000

183,79 €

PERSONAL

PERSONAL
AJUNTAMENT

2012

220120017391

ABO

01/01/2017

22012000047

2012 01 920
22603

180,00 €

S5800004C

GENERALITAT DIARI
OFICIAL
I
DE
PUBLICACIONS

2012

220120017424

ABO

01/01/2017

22012002616

2012 02 150
64000

1.231,32 €

B59076802

AGRO
90
ENGINYERIA
AGRÍCOLA I
AMBIENT

2012

220120017790

ABO

01/01/2017

22012002471

2012 05 338
22612

0,01 €

38860581B

GINESTA
MIRIAM

SL.,
MEDI

GRAELL,

TEXT LLIURE

CONSELL COMARCAL, ADDENDA III
CONVENI
INTERADMINISTRATIU
SERVEIS SOCIALS ( 2 ER. PAGAMENT
50% )
GAS NATURAL, DRETS ALTA I DRETS
PRESA C JOSEP TORELLO, 6 PORTA
LOCAL 1.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINES,
SERVIT EL GENER 2012.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINES,
SERVIT EL GENER 2012.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA
SERVIT AL JUTJAT DE PAU, GENER 2012.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA
SERVIT AL JUTJAT DE PAU, GENER 2012.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA
SERVIT AL JUTJAT DE PAU, GENER 2012.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA.
CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA.
BBVA
RENTING,
DIFERENCIA
IVA
(COPIADORA KINICA MINOLTA BIZHUB
C-20 POLICIA)
PERSONAL
LABORAL
EDUCACIÓ
(ENRIQUE
GALLARDO,
ANGEL
LUPIAÑEZ), RETRIBUCIONS BÀSIQUES,
MES D'OCTUBRE
DOG,
ANUNCI
APROVAR
BASES
ESPECIFIQUES
PLAÇA
TREBALLADOR/ORA
SOCIAL
A2
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.
AGRO 90. ASSESSORAMENT TÈCNIC PER
LA CREACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS
CLASCA, REPRODUCTORS I CABLES PER
FESTA
REIS
2013.(Operación
Encadenada)

----------------TOTAL

3.815,37 €
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NÚMERO
D’ENTRA
DA

DATA

NÚMERO DE
DOCUMENT

DATA
DEL
DOCUME
NT

IMPORT
TOTAL

SITUACIÓ

OPERACIÓ

TERCER

NOM DEL
TERCER

F/2011/15
19

09/06/20
11

4171-BIS

09/06/201
1

1.212,64 €

$1 Contabiliza
da

2201100114
59

P580001
0J

CONSELL
COMARCAL
EL
VALLES ORIENTAL

F/2011/20
97

09/12/20
11

113230484010
74

29/11/201
1

662,79 €

2201100187
12

A084310
90

GAS
NATURAL
SERVICIOS
SDG
SA

CONSELL COMARCAL, ADDENDA III
CONVENI
INTERADMINISTRATIU
SERVEIS SOCIALS ( 2 ER. PAGAMENT
50% )
GAS NATURAL, DRETS ALTA I DRETS
PRESA C JOSEP TORELLO, 6 PORTA
LOCAL 1.

F/2012/14
2

08/02/20
12

1/1/R000004

30/01/201
2

670,04 €

2201200016
22

B593514
11

CLASSIC IBERICA
S.L.

CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINES,
SERVIT EL GENER 2012.

F/2012/14
3

08/02/20
12

1/1/R000005

30/01/201
2

429,16 €

2201200016
23

B593514
11

CLASSIC IBERICA
S.L.

CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA
SERVIT AL JUTJAT DE PAU, GENER 2012.

F/2012/18
69

21/12/20
12

AB/13359

14/12/201
2

180,00 €

$1 Contabiliza
da

2201200173
91

S580000
4C

GENERALITAT
DIARI OFICIAL I
DE PUBLICACIONS

DOG,
ANUNCI
APROVAR
BASES
ESPECIFIQUES
PLAÇA
TREBALLADOR/ORA
SOCIAL
A2
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.

F/2012/19
11

20/12/20
12

283/SF12

17/12/201
2

4.104,32 €

$1 Contabiliza
da

2201200174
24

B590768
02

AGRO
90
SL.,
ENGINYERIA
AGRÍCOLA I MEDI
AMBIENT

AGRO 90. ASSESSORAMENT TÈCNIC PER
LA CREACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS

F/2012/33
4

12/03/20
12

1/1/r00081

28/02/201
2

322,22 €

$1 Contabiliza
da

2201200027
57

B593514
11

CLASSIC IBERICA
S.L.

CLASSIC IBERICA, MATERIAL OFICINA.

$1 Contabiliza
da
$1 Contabiliza
da
$1 Contabiliza
da

TEXT LLIURE

---------------TOTAL

7.581,17 €
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SEGON.- INFORMAR que l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes
(conegudes comptablement, com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb
una antiguitat superior als quatre anys, que figuren com pendents de
pagament, i que manquen dels requisits d’exigibilitat, ve emparada per la figura
de la prescripció regulada a l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
general pressupostària, que estableix el termini de quatre anys el dret a exigir
el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades, si no haguessin
estat reclamades pels creditors legítims o els seus drethavents. Aquest termini
s’iniciarà des de la data de la notificació, del reconeixement o liquidació de les
respectives obligacions. Informar que, d’acord amb la informació que es disposa
en els expedients administratius corresponents, no han estat reclamades pels
seus creditors legítims o els seus drethavents.
TERCER.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
l’aprovació de l’acord als efectes que els creditors legítims o els seus
drethavents pugin examinar l’expedient i presentar reclamacions, durant un
termini de trenta (30) dies hàbils que es comptarà des de l’endemà de la
publicació de l’anunci.
QUART.- EXPOSAR al públic, durant un termini de trenta (30) dies hàbils, en
el tauler electrònic de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’aprovació d’aquest acord, als efectes
que els creditors legítims o els seus drethavents pugin examinar l’expedient i
presentar reclamacions.
CINQUÈ.- RESOLDRE l’expedient per l’Alcalde-President –per aplicació de la
clàusula competencial residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases del règim local-, declarant la baixa en la comptabilitat municipal de les
obligacions reconegudes netes (conegudes comptablement, com ABO’s) que
provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als quatre anys, que
figuren com pendents de pagaments, i que manquen dels requisits d’exigibilitat.
SISÈ.- PRACTICAR els assentaments comptables necessaris per fer efectiva
l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes (conegudes comptablement,
com ABO’s) que provenen d’exercicis tancats, amb una antiguitat superior als
quatre anys, que figuren com pendents de pagament, i que manquen dels
requisits d’exigibilitat, d’acord amb les normes de l’Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local, que adapta la normativa comptable de les administracions
locals als preceptes introduïts pel Pla General de Comptabilitat Pública aprovat
per l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla general de
comptabilitat pública.
Deliberacions:
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Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació de les anul·lacions de les obligacions
reconegudes netes, les ABO. Té la paraula el senyor Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Gràcies, senyor alcalde. Bé, és l’última de les coses de Serveis
Econòmics, per tant, ja podrem passar també a altres temes que també són
importants. Aquesta és una qüestió, diguem-ne, molt de tràmit, que el que significa és
donar de baixa, anul·lat uns deutes que té l’ajuntament amb tercers, que tenen més
de 4 anys, i que en alguns casos són empreses que han desaparegut.
Estem parlant d’un import total, si no recordo malament, d’aproximadament entre
3.800 i 7.500 euros, i que corresponen als exercicis del 2012 majoritàriament, o
anteriors. Són d’algunes empreses que han tancat o alguns deutes amb alguna
administració que no s’han reclamat, i que molts d’aquests estaven ja a la liquidació
del pressupost, en el romanent ja estaven aprovisionades, per tant, no generen cap
tipus de resultat desfavorable ni favorable a l’ajuntament.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), del d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU
Àrea de Servei i Atenció a les Persones
A.5 Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança d’ocupació
de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de la Roca del
Vallès.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 9 de novembre de 2017, amb el contingut següent:

En relació a l’escrit, de data 24/07/2017 i Número Registre General d'Entrada
6565, de la Sra Alicia Moriana López, amb DNI 52143927Y relatiu a les
al·legacions fetes a l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb
taules, cadires i instal·lacions anàlogues de la Roca del Vallès, aprovada al
passat ple municipal celebrat el 25 de maig de 2017.
Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica de data 21 de setembre de
2017, en el que es determina el següent:
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Pel que fa a l’al·legació a l’art. 2.1 on es demana que s’obligui a l’establiment a
exhibir la informació de la llicència, i que hi consti el termini de vigència i
nombre de taules i cadires autoritzades, es proposa desestimar-la ja que
l’interès públic d’informació ja queda salvaguardat per la possibilitat que els
interessats puguin accedir a l’expedient com a titulars de drets afectats o
d’interessos legítims.
Ateses les sol·licituds que a l’article 3.1 es reculli el nombre màxim de taules i
cadires autoritzades, a més dels metres quadrats, i que a l’article 3.2 s’elimini la
possibilitat d’autoritzar para-sols encastats es desestimen ja que per part de
l’ajuntament no es considera necessari, i a més, en alguns llocs, pot ser
recomanable per temes de seguretat per la casuística del paviment.
Atès que en referència a l’article 8.5 sol·licita que s’inclogui com a superfície
màxima a ocupar per les terrasses el 40% de l’espai públic existent davant la
finca concreta on s’ubica, es proposa desestimar-la ja que el que importa és
mantenir l’equilibri entre ocupació i ús de la via pública per part de la resta de
ciutadans, de forma que s’ha d’atendre al cas concret que es pot plantejar en
cada situació i no a una aplicació automàtica d’un percentatge màxim que pot
comportar problemes en segons quin indrets del municipi.
Atès que en relació a l’article 9.2 que demana que l’espai mínim de separació
entre terrasses sigui superior a 1,5m. es proposa també desestimar-la ja que la
distància entre terrasses, ja en l’actualitat i també amb la nova ordenança
preveu la distància que marca la normativa vigent.
Es proposa també desestimar la petició de l’eliminar l’art. 12.1 que autoritza la
col·locació d’una taula i dos cadires tipus tamboret de bar a l’exterior del local
sense càrrec, ja que en varis espais es considera una opció òptima.
Atès que pel que fa a la sol·licitud de la Sra Alicia Moriana López als diferents
requeriments, en quant a la separació d’espai entre terrasses i façanes d’edificis
per adequar-se a la normativa de mobilitat i accessibilitat, es desestima ja que
la nova ordenança ja ho garanteix tal i com s’explicita als articles 8 i 9.
També es proposa la desestimació en quant els elements que proposa que no
s’admetin a les terrasses, ja que a l’article 12.4 i art 12.5 de la nova ordenança
ja queda explícitament detallat i recollit.
Atès que la sol·licitant demana que s’inclogui a la nova ordenança la possibilitat
de prendre mesures provisionals un cop obert l’expedient sancionador per la
presumpta comissió d’infraccions molt greus, greus i lleus, per evitar el
manteniment dels efectes de la infracció i la comissió de noves infraccions, i
assegurar l’eficàcia de la resolució, es proposa també desestimar aquesta
petició ja que es considera que la redacció del capítol VIII, sobre el règim i
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disciplinari i sancionador, s’explicita tant la tipologia de sancions com la
normativa a seguir per portar a terme el procediment sancionador.
Atès que la competència per aprovar aquesta ordenança correspon al Ple de la
corporació, segons preveu l’article 22.2 d), de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. L’article 50.3 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals també
atribueix al Ple aquesta facultat.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat,
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de
la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, l’Ordenança
ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a
audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la
data de publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data de recepció
de la notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi
puguin formular al·legacions i reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan
s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada
en l’acord d’aprovació definitiva –en aquest supòsit, l’acord d’aprovació
definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les
ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no entren en vigor
fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Desestimar totes les al·legacions, reclamacions o suggeriments
presentades a l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l'ocupació
de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de La Roca del
Vallès
SEGON.- Aprovar definitivament l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via
pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de la Roca del Vallès,
aprovada al passat ple municipal celebrat el 25 de maig de 2017.
TERCER.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, inserir-los en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat
íntegrament el text.
QUART.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han
comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència.
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CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per
al desplegament i execució dels presents acords.

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt quatre és l’aprovació de l’ordenança reguladora de l’ocupació de
la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de la Roca del Vallès. Té la
paraula la senyora Cati Palma.
Sra. Palma.- Gràcies, alcalde. En aquest punt portem a aprovació definitiva
l’ordenança que vam aprovar inicialment al ple del passat 25 de maig de 2017.
Després de la seva aprovació inicial, ha estat en un període de 30 dies a exposició
pública. Durant aquest període d’exposició s’han presentat al·legacions per part d’una
veïna del municipi, i aquestes, si voleu les detallo però com que és un número bastant
gran, si en cas en genèric us contesto que totes elles han estat desestimades, o bé
perquè algunes de les al·legacions que presentava ja estaven recollides per la pròpia
ordenança en algun dels seus articles, o bé perquè corresponia a lleis superiors la seva
regulació, per tant, tampoc no hi podíem intervenir.
Dit això, un cop complerts tots els tràmits, doncs, passaríem a proposar l’aprovació
definitiva de l’ordenança que entraria en vigor a partir d’ara.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), del d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU
Àrea de Territori i Sostenibilitat
A.4 Aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de Llinars del Vallès
i la Roca del Vallès
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 9 de novembre de 2017, amb el contingut següent:
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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 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
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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.
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:
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“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 Lla 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 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
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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
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.
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— 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.
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.
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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.”
Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels acords
següents:
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
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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.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- I la cinquena és l’aprovació de l’acta de delimitació entre els municipis de
Llinars i de la Roca del Vallès.
Sr. García.- Gràcies, senyor alcalde. Aquest punt ja va passar per un ple extraordinari
anterior, que no hi havia prou quòrum per poder aprovar-lo per majoria absoluta dels
membres d’aquest consistori. Bàsicament és que el poble de Llinars està en aquests
moments desenvolupant les feines per al seu Pla d’ordenació urbà nou, i una de les
tasques que es fa en aquests casos és la delimitació amb els pobles veïns. En el nostre
cas, hem modificat en alguns punts la línia de separació de terme bàsicament en dos
punts molt concrets: un és que a la urbanització Sant Carles hem modificat la línia de
terme, que enlloc de passar i anar d’una banda a l’altra del carrer Maresme, el fem
passar just pel centre de l’eix del carrer, que és una variació mínima; i per l’altra
banda, a la zona de les instal·lacions d’Aigües Ter-Llobregat, al municipi de Llinars del
Vallès hi havia una petita part d’unes piscines de decantació que s’incorporen ara al
terme municipal de la Roca, i fem passar la línia, la delimitació del terme, per fora de,
diguem-ne, la tanca de delimitació d’ATLL.
La resta de qüestions han estat simplement passar les fites físiques a ubicacions GPS,
és a dir, UTM, per tal de tenir-les més clares dintre de la cartografia.
Vam fer una reunió amb tots els propietaris afectats, els dos ajuntaments i els
representants de la Generalitat, i no va haver-hi cap mena de problema en signar
l’acta, que és el que passem ara a aprovació pel ple de l’ajuntament. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passaríem a
aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), del d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions, manifestades pels
regidors del grup municipal de CIU
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Sr. Alcalde.- Amb aquest punt donem per finalitzat el ple extraordinari d’avui. Abans,
encara que ja ho anomenarem en el ple ordinari, els vull comentar, perquè si se’l
troben puguin acomiadar-se d’ell, l’agent de policia 1012, el senyor Emilio Martínez,
s’ha jubilat, el dia 1 d’aquest mes s’ha jubilat, està molt content, està contentíssim de
poder haver arribat als anys que havia de fer per poder-se jubilar i, per tant, els ho dic
perquè si el veuen, de ben segur que li farà il·lusió que li puguin dir.
Sí, un parell de coses més. Aprofito per també dir-los que l’agent 1036, que no sé si
està per aquí però abans hi era, igual que malauradament fa uns mesos vam haver
d’explicar que havia tingut un accident i que havia tingut danys a la seva cama, doncs,
també els puc dir que aquest cap de setmana s’ha reincorporat el servei i avui el tenim
per aquí. Per tant, és una gran noticia per a nosaltres, però per a ell, a nivell personal,
doncs... Li volem agrair, doncs, la feina que ha fet, la que farà, i li volem donar la
benvinguda, com no pot ser d’una altra manera, igual que ho vam anomenar en un
plenari.
I per acabar, dir-los que el dia 23 hi ha comissió informativa del ple ordinari, i a les
19:00 hores voldríem fer el ple extraordinari de meses. El voldríem fer així, coincidint
amb aquella tarda, per tal que ja que el senyor secretari i el senyor interventor, de fet
el senyor secretari perquè el senyor interventor, per sort per a ell, en aquests plens no
hi ha de ser, tindria una d’això.
En principi dèiem a les 7 perquè... Podria ser a les 7 i mitja, si els va més bé, i llavors
el que potser podria passar és que si per alguna cosa ens endarreríssim, començaríem
la comissió informativa una mica més tard, però entenc que tampoc passaria res. Als
membres de la comissió informativa entenc que no ens faria res. Doncs, si els sembla,
els convocarem per al dia 23 a les 19:30, per fer aquí, a la sala de plens, el ple de les
meses electorals.
Moltíssimes gràcies per l’assistència a tothom, i ens veiem el dia 30.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21
hores i 36 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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