ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL
DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 NÚM. 11/2017
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
A la Roca del Vallès, essent les 20.01 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la
Casa de la Vila, sota la presidència 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, amb l’absència excusada del Sr. Andrés Hidalgo i Aragón i del Sr. César
Alcalá i Giménez i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació dels esborranys de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 28 de
setembre de 2017 i de les actes de les sessions extraordinàries de 19 d’octubre, de
25 d’octubre, de 15 de novembre i de 23 de novembre de 2017.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B.1- Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2017
B.2- Aprovació del calendari de juntes per a l’any 2018
B.3- Aprovació del calendari de plens per a l’any 2018
Àrea de Serveis Econòmics
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B.4- Aprovació d’anul·lació dels drets reconeguts nets (ABI’s) que provenen
d’exercicis tancats, i que figuren com pendents de cobrament
B.5- Aprovació de la proposta de pagament avançat del deute reconegut a favor de la
mercantil SOREA
B.6- Aprovació de la reclamació d’imports a Rubatec, SA derivats del contracte
Mocions
B-7 Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i Morositat del
3er Trimestre 2017
C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de l’Aprovació del Calendari Fiscal
any 2018
C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 2017-08
en la modalitat de transferència de crèdits i generació de crèdits.
C-4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 2017- 10
en la modalitat de transferència de crèdits.
C-5 Resolucions d’Alcaldia
C-6 Informacions d’Alcaldia
C-7 Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde.- Bona nit. ... contra les violències, que fem sempre. No esperarem ni
al regidor del PP ni al regidor d’Iniciativa, perquè tots dos, per diferents motius,
l’Andrés em sembla que no es troba bé, i el senyor César Alcalà ha dit que tenia un
altre assumpte i que potser no arribava i, per tant, si els sembla, comencem amb el
minut de silenci.
B) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació dels esborranys de l’acta de de la sessió plenària ordinària
de 28 de setembre de 2017 i de les actes de les sessions extraordinàries de
19 d’octubre, de 25 d’octubre, de 15 de novembre i de 23 de novembre de
2017.
Sr. Alcalde.- Bé, havent excusat ja l’assistència del senyor César Alcalà i del
senyor Andrés Hidalgo, comencem el ple amb el primer punt de l’ordre del dia, que
és l’aprovació dels esborranys de les actes de la sessió del 28 de setembre i de les
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19 d’octubre, 25 d’octubre, 15 de novembre i 23 de novembre. Les passem a
votació una a una, o si volen que les passem a votació en bloc? Doncs, si els
sembla bé, les fem en bloc, si? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
S’aproven les actes per unanimitat dels assistents a la sessió
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B.1- Aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2017
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
Confeccionat el resum numèric, a data 1 de gener del 2017, dels habitants
empadronats en el municipi.
Vist l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
Vist l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Vista la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del
Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la
Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a
l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Es per tot això que es proposa a la comissió informativa que dictamini sobre
els següents acords:
PRIMER.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d´habitants del
municipi de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2017, amb un total de
10.536 persones, segons el resum que s’expressa a continuació:
NOMBRE D´HABITANTS - 1 de gener de 2017
Total ......... 10.536 habitants
SEGON.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1
de gener de 2017, d’acord amb el procediment degudament establert a
l’efecte.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Sí, ho vam penjar al pydio, tal i com se’ns havia demanat, també
tenir-ho per població i per homes i dones. En aquest cas, el que sí que veiem és
que del 2016, que teníem 10.599 habitants, vam baixar al 2017, a 1 de gener, a
10.536... (Veu de fons.) Sí, per això. I en principi, doncs, bé, allà tindran penjades
els tres nuclis on tenim el tema d’homes i dones. Aquí estaríem parlant, a la Roca,
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de 3.177 homes i 3.216 dones. La població a la Torreta són 1.345 homes i 1.329
dones, i a Santa Agnès 759 homes i 719 dones. Per tant, al nucli de la Roca és on
hi ha més dones que homes, i a la Torreta i Santa Agnès hi ha més homes que
dones. No sé si serveix d’alguna cosa, però aquesta informació ens la donen
aquestes dades, veure que aquí hi ha més dones que homes.
Molt bé. No sé si tenen alguna consideració en aquest punt. Cap consideració?
Doncs, passaríem a aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per unanimitat.

B.2- Aprovació del calendari de juntes per a l’any 2018
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou
Ajuntament,
es
considera
necessari
l’establiment
d’un
calendari
d’organització dels òrgans col·legiats per a l’any 2018.
Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del
dia i de fer la convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del
secretari, com a molt tard, el dimarts anterior al dia en què es convoca
l’òrgan col·legiat.
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 98 a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple i la junta de govern local
poden realitzar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar
sessió ordinària del ple, com a mínim, cada dos mesos als Ajuntaments dels
municipis d’una població entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la junta de
govern local amb una periodicitat quinzenal, en concordança amb les
facultats de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei municipal abans esmentada.
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions
contemplades en les lleis anteriorment esmentades, proposa a la comissió
informativa l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les juntes de
l’any 2018:
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dia màxim
dia màxim
per
per
entregar
dia
entregar
convocatòria
l'expedient
l'expedient
a
al secretari
l’interventor

sessions

20/12/2017 22/12/2017 27/12/2018 08/01/2018
Gener

03/01/2018 08/01/2018 10/01/2018 15/01/2018
17/01/2018 22/01/2018 24/01/2018 29/01/2018

febrer
març

24/01/2018 29/01/2018 31/01/2018 05/02/2018
07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 19/02/2018
21/02/2018 26/02/2018 28/02/2018 05/03/2018
07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 19/03/2018
21/03/2018 26/03/2018 28/03/2018 03/04/2018

abril

04/04/2018 09/04/2018 11/04/2018 16/04/2018
18/04/2018 23/04/2018 25/04/2018 30/04/2018
25/04/2018 30/04/2018

03/05/2018 07/05/2018

09/05/2018 14/05/2018

16/05/2018 21/05/2018

23/05/2018 28/05/2018

30/05/2018 04/06/2018

06/06/2018 11/06/2018

13/06/2018 18/06/2018

20/06/2018 25/06/2018

27/06/2018 02/07/2018

04/07/2018 09/07/2018

11/07/2018 16/07/2018

18/07/2018 23/07/2018

25/07/2018 30/07/2018

22/08/2018 27/08/2018

29/08/2018 03/09/2018

05/09/2018 07/09/2018

12/09/2018 17/09/2018

19/09/2018 24/09/2018

26/09/2018 01/10/2018

03/10/2018 08/10/2018

10/10/2018 15/10/2018

17/10/2018 22/10/2018

24/10/2018 29/10/2018

24/10/2018 29/10/2018

31/10/2018 05/11/2018

07/11/2018 12/11/2018

14/11/2018 19/11/2018

21/11/2018 26/11/2018

28/11/2018 03/12/2018

desembre 05/12/2018 10/12/2018

12/12/2018 17/12/2018

12/12/2018 17/12/2018

20/12/2018 27/12/2018

maig
PLENS
2018

juny

juliol

setembre

octubre

novembre

SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores
afectats/des i als Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu
coneixement i efectes.
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Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.2 és l’aprovació del calendari de juntes i el calendari de
plens. Bé, amb les juntes s’han fet dues modificacions que venien a sortir amb les
dates de final d’any, sobretot, i de Setmana Santa, que es van haver d’alterar
perquè queien en dilluns sant i per tant, ho passàvem al dimarts, al dia següent, i
els de final d’any perquè queien, com podia passar aquest any, en dissabte i, per
tant, ho passàvem..., ai, queia la sessió plenària... No, allò era un ple, que ens
queia... (Veus de fons.) Exacte. Que al gener... Exacte, com que la primera junta
ens quedaria just després..., entre cap d’any i reis, no hi havia la possibilitat de
tenir la preparació feta amb dates, perquè s’hauria de preparar... Això, queia la
preparació en la setmana abans, que és final d’any, i llavors s’havia traspassat al
dia 8 de gener.
En principi seguim fent el que ja es va fer, que és fer el recull i, per tant, es
penjaran i així, bé, hi haurà la... Tothom tindrà en la pàgina web i on ho pengem
totes les dates dels plenaris, dels plenaris ordinaris i de les juntes de govern local,
per tal que els propis treballadors, també dintre del calendari intern, sàpiguen quan
han de portar ja la feina perquè es pugui portar a aprovació i per a la junta
següent.
Els he comentat conjuntament, no sé si volen fer algun comentari. No? Doncs,
passaríem a votació el calendari de juntes, que és el punt B.2.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
S’aprova per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals
d’ERC (5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (1) i 4 abstencions, manifestades pels regidors
del grup municipal de CIU.
B.3- Aprovació del calendari de plens per a l’any 2018
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
Un cop celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades mitjançant Reial
Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es considera necessari
l’establiment d’un calendari d’organització dels òrgans col·legiats de l’any 2018.
Per tal que el secretari pugui revisar els expedients abans de fer l’ordre del dia i de fer la
convocatòria, caldrà que els expedients estiguin al despatx del secretari, com a molt tard, el
dimarts anterior al dia en què es convoca l’òrgan col·legiat.
De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 98 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple i la junta de govern local
poden realitzar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de realitzar sessió ordinària del ple,
com a mínim, cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.000 i
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20.000 habitants i les de la junta de govern local amb una periodicitat quinzenal, en concordança
amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal abans
esmentada.
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
en execució de les previsions contemplades en les lleis anteriorment esmentades,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions informatives i per
als plens de l’any 2018:

Comissions Informatives
dia màxim per
entregar
l'expedient a
l’Interventor

2018

dia màxim
per entregar
l'expedient al
secretari

sessions plenàries

dia
convocatòria
Comissió
informativa

sessions
Comissió
informativa

dia convocatòria
ple

sessions Ple

GENER

03/01/2018

09/01/2018

15/01/2018

18/01/2018

22/01/2018

25/01/2018

MARÇ

07/03/2018

13/03/2018

19/03/2018

22/03/2018

26/03/2018

29/03/2018

MAIG

09/05/2018

15/05/2018

21/05/2018

24/05/2018

28/05/2018

31/05/2018

JULIOL

04/07/2018

10/07/2018

09/07/2018

12/07/2018

16/07/2018

19/07/2018

SETEMBRE
NOVEMBR
E

05/09/2018

12/09/2018

17/09/2018

20/09/2018

24/09/2018

27/09/2018

13/11/2018

19/11/2018

22/11/2018

26/11/2018

29/11/2018

07/11/2018

TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als Caps dels
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.-I el punt B.3, d’aprovació del calendari de plens.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.4- Aprovació d’anul·lació dels drets reconeguts nets (ABI’s) que
provenen d’exercicis tancats, i que figuren com pendents de cobrament
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
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Aprovació d’anul·lació dels drets reconeguts nets (ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, i que
figuren con pendents de cobrament
Atès l’existència a la comptabilitat municipal de drets reconeguts nets
(coneguts comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, que
figuren com pendents de cobraments.
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 uns drets de cobrament amb una antiguitat important.
Atès les conclusions de l’Informe de la Tresoreria municipal de la Intervenció
municipal, de data 07 de novembre de 2017, que conclou amb la necessitat
d’impulsar les actuacions administratives necessàries per l’aprovació de
l’anul·lació dels drets reconeguts nets (coneguts comptablement, com ABI’s)
que provenen d’exercicis tancats, que figuren com pendents de cobraments,
així com de la baixa en la comptabilitat municipal.
Vista la documentació administrativa que forma part de l’expedient,
Vist el dictamen de la Comissió Informativa es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’anul·lació dels drets reconeguts nets (coneguts
comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, que figuren
com pendents de cobraments, de la següent relació:
Primer bloc:
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ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

DATA

REFERÈNCIA

APLICACIÓ

2014

120141001320

ABI

01/01/2017

12014002173

2009 30200

254,88 €

999999999

ORGT

CARREC 469770, TAXA ESCOMBRARIES

2016

120160000090

ABI

01/01/2017

12016000066

2016 13000

749,63 €

999999999

ORGT

ORGT CARREC 1062429, IMPOST ACTIVITATS

TERCER

NOM DEL
TERCER

SALDO

NOM DEL
TERCER

TERCER

TEXT LLIURE

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

1.004,51 €

Segon bloc:
ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

2002

120021000091

ABI

01/01/2017

12002000446

2001 39902

1.821,69 €

999999999

ORGT

CÀRREC 229220, QUOTES UA 12, CORRECCIÓ PER
LLIGAM AMB IVA

2003

120031000631

ABI

01/01/2017

12003001114

2002 39903

2.781,69 €

999999999

ORGT

CARREC 278762 - QUOTES UA-5

DATA

REFERÈNCIA

APLICACIÓ

SALDO

TEXT LLIURE

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

4.603,38 €

Tercer bloc:
ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

2008

120080002558

ABI

01/01/2017

12008001218

2008 39916

26.515,04 €

999999999

ORGT

2012

120120001102

ABI

01/01/2017

12012000594

2012 35010

1.333,99 €

999999999

ORGT

DATA

REFERÈNCIA

APLICACIÓ

SALDO

TERCER

NOM DEL
TERCER

TEXT LLIURE

CARREC 405371, FRACCIONAMENT QUOTES
URBANITZACIÓ CAN FONT DE LA PARERA
CARREC 665538, CONSTRIBUCIONS ESPECIALS VORERAS
PAU CASALS

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

27.849,03 €

Quart bloc:
ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

2015

120160000936

ABI

01/01/2017

12015000041

2016 46107

4.714,86 €

2016

120160000800

ABI

01/01/2017

12016000575

2016 39903

8.699,45 €

DATA

REFERÈNCIA

APLICACIÓ

SALDO

TERCER

NOM DEL TERCER

TEXT LLIURE

P0800000B

DIPUTACIO DE BARCELONA XARXA DE
MUNICIPIS

DIPUTACIÓ, SUB VENCIÓ
PROGRAMA ""POLÍTIQUES
LOCALS DE SALUT PÚBLICA"",
ACTIVITATS AMBIENTALS (RATES,
PLAGUES, LEGIONEL.LA

P5809509B

CONSORCI PER LA GESTIO DELS
RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA, LIQUIDACIÓ CANON,
EXERCICI 2015

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

13.414,31 €

Cinquè bloc:
ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

2015

120150004667

ABI

DATA

01/01/2017

REFERÈNCIA

12015002671

APLICACIÓ

2015 45001

SALDO

72.946,12 €

TERCER

S0811001G

NOM DEL TERCER

GENERALITAT DE CATALUNYA

TEXT LLIURE

GENERALITAT, CONVENI
IMPLANTACIÓ CENTRE
PENITENCIARI, EXERCICI 2014

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

72.946,12 €
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Sisè bloc:
ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

2015

120150000886

ABI

DATA

01/01/2017

REFERÈNCIA

12015000636

APLICACIÓ

2015 45089

SALDO

66,95 €

TERCER

S0811001G

NOM DEL TERCER

GENERALITAT DE CATALUNYA

TEXT LLIURE

GENERALITAT, SUBVENCIÓ
TRACTAMENT VEGETACIÓ EN
URBANITZACIONS, FRANGUES
FORESTALS ANT ACRLES, CAN
GURRI, SANT JORDI I PI

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

66,95 €

Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
08/02/2018

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

08/02/2018

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

632ea03223bd4e9cb2f3e18f7b100966001

Url de validació

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

Data document: 22/12/2017

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

SEGON.- INFORMAR que l’anul·lació dels drets reconeguts nets (coneguts
comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, que figuren com
pendents de cobraments, ve emparada pels següents arguments:
Pel que es refereix al primer bloc:
- Es tracta d’assentaments comptables, que es van crear per la
generació de càrrecs tributaris, per part de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, en qualitat d’administració
delegada de la gestió cobratòria dels ingressos de dret públic (Acord de
delegació, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió
celebrada en data 28 de desembre de 1989 i les successives
adaptacions).
- Els càrrecs origen de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, no te cap saldo pendent.
Pel que es refereix al segon bloc:
- Es tracta d’assentaments comptables amb una antiguitat superiors als
quatre (4) anys, i que es van crear per la generació de càrrecs tributaris,
per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, en qualitat d’administració delegada de la gestió cobratòria
dels ingressos de dret públic (Acord de delegació, aprovat pel Ple de la
Corporació municipal, en sessió celebrada en data 28 de desembre de
1989 i les successives adaptacions).
- Els càrrecs origen de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, no te cap saldo pendent.
Pel que es refereix al tercer bloc:
- Es tracta d’assentaments comptables de primers projectes de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que es van crear per la generació de
càrrecs tributaris, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en qualitat d’administració delegada de la gestió
cobratòria dels ingressos de dret públic (Acord de delegació, aprovat pel
Ple de la Corporació municipal, en sessió celebrada en data 28 de
desembre de 1989 i les successives adaptacions).
- Posteriorment, l’Ajuntament de La Roca del Vallès va efectuar
regularitzacions del projecte, que va comportar la generació de nous
càrrecs tributaris, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, en qualitat d’administració delegada de la gestió
cobratòria dels ingressos de dret públic (Acord de delegació, aprovat pel
Ple de la Corporació municipal, en sessió celebrada en data 28 de
desembre de 1989 i les successives adaptacions).
Els càrrecs origen de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, no tenen cap saldo pendent.
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Pel que es refereix al quart bloc:
Es tracta d’assentaments comptables duplicats amb altres assentaments
comptables.
Pel que es refereix al cinquè bloc:
Correspon a la regularització, derivada d’una Sentència.
Pel que es refereix al sisè bloc:
Correspon a l’import de la subvenció no atorgada, d’acord amb la
justificació efectuada.
TERCER.- PRACTICAR els assentaments comptables necessaris per fer
efectiva l’anul·lació dels drets reconeguts nets (coneguts comptablement, com
ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, que figuren com pendents de
cobraments, 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:
Sr. Alcalde.- El quart punt és l’aprovació de l’anul·lació dels drets reconeguts nets, els
ABI que provenen d’exercicis tancats, i que figuren... Sí, té la paraula el senyor Carles
Fernández.
Sr. Fernández.- Sí, bona nit, gràcies. A veure, passem a donar de baixa uns drets de
l’ajuntament per un import de 119.884 euros, dels que ja teníem aprovisionats 82.153
euros. Per tant, l’afectació que tindrà sobre el futur romanent de tresoreria és de
37.731,01 euros. Hi ha diferents tipus, hi ha alguns que han prescrit, hi ha uns altres
que són de subvencions sol·licitades, que en el seu moment no es van justificar
completament o parcialment, i alguns d’anys anteriors que, pels mètodes que se
seguien hi havia alguna dificultat en algun cas, dos casos concrets, de lligar
l’assentament que ens passa l’organisme amb l’assentament que tenim l’ajuntament. I
per les numeracions que es donen i així, un parell de casos ens han provocat aquest
problema. Estem parlant d’imports de 200 i 700 euros, que possiblement estiguin
cobrats però hi ha hagut dificultats en poder trobar aquesta situació.

12
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
08/02/2018

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

08/02/2018

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

632ea03223bd4e9cb2f3e18f7b100966001

Url de validació

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

Data document: 22/12/2017

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

Són d’anys que corresponen a exercicis del 2019..., perdó, del 2009, si fossin del 2019
mal aniríem. Del 2009, i un d’ells del 2016. I la resta, ja dic, alguns que han prescrit i
d’altres de subvencions. I hi ha un important, de 72.946 euros, que és la diferència
que es provoca l’any 2014 entre la previsió que hi havia de l’aportació del conveni amb
Justícia, i la part definitiva que es va cobrar. Hi ha una diferència, que en el seu
moment s’havien pressupostat uns diners que al final el que s’ha cobrat és menor.
Abans que entrés en funcionament el sistema de tant per pres. Era quan hi havia tot el
debat si era l’import de l’IBI o... Hi havia un debat amb el departament, i aquest ha
quedat d’aquesta manera.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat.

B.5- Aprovació de la proposta de pagament avançat del deute reconegut a favor de la
mercantil SOREA
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
ATÈS l’aprovació, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, pel Ple de la
Corporació municipal, de la proposta de reconeixement de deute, a favor de la
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb
CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic
de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de
2001, per un import total de 493.701,71 euros, que resulta dels dèficits de les
liquidacions trimestrals, així com de l’estat dels comptes, corresponents als
períodes dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016, així com les estimacions previstes
pels períodes 2017-1T i 2017-2T.
ATÈS que l’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès per a l’any 2017, faculta la possibilitat d’assumir un pagament avançat,
d’import total de 50.000,00 euros, per tal de reduir el deute reconegut, a favor de
la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb
CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic
de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de
2001, per un import total de 493.701,71 euros, que resulta dels dèficits de les
liquidacions trimestrals, així com de l’estat dels comptes, corresponents als
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períodes dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016, així com les estimacions previstes
pels períodes 2017-1T i 2017-2T.
ATÈS l’informe de la Intervenció municipal, de data 16 de novembre de 2017
que, conclou amb la oportunitat d’aprovar un pagament avançat del deute
reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte
administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi,
formalitzat en data 6 de març de 2001, aprovat pel Ple de la Corporació
municipal, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per un import total
de 50.000,00 euros.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple, l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR i DISPOSAR la despesa, d’import total de 50.000,00
euros, contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 –
Prestació del servei de subministrament de l’aigua-Dèficits del Pressupost de
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any
2017, per assumir les obligacions que comporta l’aprovació de la proposta de
pagament avançat del deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367,
derivat del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua
potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, aprovat pel Ple de la
Corporació municipal, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per un
import total de 50.000,00 euros.
SEGON.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal figura l’assentament
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació
220170014708, de data 16 de novembre de 2017, i per un import total de
50.000,00 euros, per assumir l’obligació que comporta la proposta de pagament
avançat del deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del
municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, aprovat pel Ple de la Corporació
municipal, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per un import total de
50.000,00 euros.
TERCER.- RECONÈIXER l’obligació, d’import total de 50.000,00 euros, contra
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del
servei de subministrament de l’aigua-Dèficits del Pressupost de despeses del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2017, per
assumir les obligacions que comporta l’aprovació de la proposta de pagament
avançat del deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del
municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, aprovat pel Ple de la Corporació
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municipal, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per un import total de
50.000,00 euros.
QUART.- ORDENAR el pagament, d’import total de 50.000,00 euros, contra
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del
servei de subministrament de l’aigua-Dèficits del Pressupost de despeses del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2017, per
assumir les obligacions que comporta l’aprovació de la proposta de pagament
avançat del deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del
municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, aprovat pel Ple de la Corporació
municipal, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, per un import total de
50.000,00 euros.
CINQUÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior, a les disponibilitats de la
Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
SISÈ.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, a la
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb
CIF/NIF número A-08146367, als efectes escaients.
SETÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Secretaria i als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes
escaients.
NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt cinquè és l’aprovació de la proposta de pagaments avançats del
deute reconegut a favor de la societat mercantil SOREA.
Sr. Fernández.- Sí. Aquest és un tema que hem debatut abastament. El diferencial, el
dèficit que hi havia i que vam reconèixer aquí, vam aprovar en el ple, reconèixer un
dèficit i un deute amb SOREA, s’ha anat pagant aquest any. Aquest any anem bé de
recursos i proposem destinar 50.000 euros més a eixugar aquest dèficit. Això ens
permetrà que l’any que ve podrem acabar l’any al voltant, entre 150 i encara 200.000
euros de dèficit, i l’any vinent, amb una provisió que també tenim en pressupost, més
els increments de tarifa que s’han fet, un 18% per al segon trimestre de 2018 i un 4%
per a l’any 2018, això ens ha de permetre que a finals de 2018 puguem tenir el tema
ja a zero, i ja no generem més dèficit. I el que fem ara és avançar 50.000 euros més.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
Aprovat per 10 vots favorables, manifestat pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5) i del PSC (5), 4 abstencions, manifestades dels regidors del grup municipal de CIU i
1 vot en contra, manifestat pel regidor del grup municipal d’ICV-EUIA.

B.6- Aprovació de la reclamació d’imports a Rubatec, SA derivats del contracte
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
ATÈS la clàusula 18-Import màxim de les despeses de publicitat, del Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del servei
de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de La Roca del Vallès, formalitzat en contracte per la prestació dels
serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de La Roca del Vallès, en data 18 de maig de 2015, entre la mercantil
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, i l’Ajuntament de La Roca del
Vallès.
ATÈS la clàusula 19-Altres despeses que ha d’abonar l’empresa contractista, del
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del
servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de La Roca del Vallès, formalitzat en contracte per la prestació dels
serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de La Roca del Vallès, en data 18 de maig de 2015, entre la mercantil
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, i l’Ajuntament de La Roca del
Vallès.
ATÈS que de la fiscalització efectuada per la Intervenció municipal, no s’ha
materialitzat el que s’estableix en la clàusula 18-Import màxim de les despeses de
publicitat i en la clàusula 19-Altres despeses que ha d’abonar l’empresa
contractista, del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació del servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat
públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, formalitzat en contracte per la
prestació dels serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic
exterior del municipi de La Roca del Vallès, en data 18 de maig de 2015, entre la
mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, i l’Ajuntament de La
Roca del Vallès.

16
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
08/02/2018

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

08/02/2018

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

632ea03223bd4e9cb2f3e18f7b100966001

Url de validació

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

Data document: 22/12/2017

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

ATÈS que de la comprovació limitada dels aspectes econòmics que resulten de
l’execució de la contractació del servei de millora, manteniment i conservació de
l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, formalitzat en
contracte per la prestació dels serveis de millora, manteniment i conservació de
l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, en data 18 de maig
de 2015, entre la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, efectuada per la Intervenció municipal, es
constata que la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, haurà
de satisfer a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per aplicació de la clàusula 18Import màxim de les despeses de publicitat i de la clàusula 19-Altres despeses
que ha d’abonar l’empresa contractista, del Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació del servei de millora, manteniment i
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès,
formalitzat en contracte per la prestació dels serveis de millora, manteniment i
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, en
data 18 de maig de 2015, els següents imports:
Concepte

Total

En concepte de despeses de publicitat
En concepte de control tècnic i econòmic del contracte, així com per
l’assessorament en eficiència energètica, assessorament en el
seguiment del contracte (fins el 31/12/2017)
En concepte de direcció d’obra del contracte del servei integral de
l’enllumenat públic de La Roca del Vallès, durant el període
d’execució de les obres de renovació de l’enllumenat i verificació dels
objectius de l’auditoria energètica de l’enllumenat exterior

576,29 €.
3.741,53 €.

41.811,55 €.
----------------46.129,37 €.

Total

Vist l’informe de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- APROVAR l’import total de 46.129,37 euros, en l’aplicació
pressupostària codificada amb el número 47000 – Aportació a empreses
privades, per consignar els ingressos provinents de la petició a la mercantil
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, del compliment de la clàusula
18-Import màxim de les despeses de publicitat i de la clàusula 19-Altres despeses
que ha d’abonar l’empresa contractista, del Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació del servei de millora, manteniment i
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès,
formalitzat en contracte per la prestació dels serveis de millora, manteniment i
conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, en
data 18 de maig de 2015, d’acord amb la següent taula:
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Concepte

Total

En concepte de despeses de publicitat
En concepte de control tècnic i econòmic del contracte, així com per
l’assessorament en eficiència energètica, assessorament en el
seguiment del contracte (fins el 31/12/2017)
En concepte de direcció d’obra del contracte del servei integral de
l’enllumenat públic de La Roca del Vallès, durant el període
d’execució de les obres de renovació de l’enllumenat i verificació dels
objectius de l’auditoria energètica de l’enllumenat exterior

576,29 €.
3.741,53 €.

41.811,55 €.
----------------46.129,37 €.

Total

SEGON.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figuren els assentaments
comptables ...:
Modalitat:
Aplicació pressupostària:
Operació:
Data:
Tercer:
Import:
Text lliure:

Modalitat:
Aplicació pressupostària:
Operació:
Data:
Tercer:
Import:
Text lliure:

Reconeixement de drets (ABI).
47000 – Aportació a empreses privades.
120150004335.
01/01/2017.
Rubatec, SA.
CIF/NIF número: A-60744216.
41.811,55 euros.
Per garantir el cobrament de la despesa "Direcció
d'obra contracte servei integral de l'enllumenat
públic".
Compromisos d’ingressos (CI).
47000 – Aportació a empreses privades.
120170004055.
15/11/2017.
Rubatec, SA.
CIF/NIF número: A-60744216.
4.317,82 euros.
Per garantir el cobrament de la despesa Clàusula 18 i
Clàusula 19-Pel control tècnic i econòmic del
contracte.

... per consignar els ingressos provinents de la petició a la mercantil Rubatec, SA.,
amb CIF/NIF número A-60744216, del compliment de la clàusula 18-Import
màxim de les despeses de publicitat i de la clàusula 19-Altres despeses que ha
d’abonar l’empresa contractista, del Plec de clàusules administratives particulars
que han de regir la contractació del servei de millora, manteniment i conservació
de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, formalitzat en
contracte per la prestació dels serveis de millora, manteniment i conservació de
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l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, en data 18 de maig
de 2015.
TERCER.- INFORMAR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A60744216, que disposa de trenta (30) dies per ingressar l’import total de
46.129,37 euros, provinents de la petició a la mercantil Rubatec, SA., amb
CIF/NIF número A-60744216, del compliment de la clàusula 18-Import màxim de
les despeses de publicitat i de la clàusula 19-Altres despeses que ha d’abonar
l’empresa contractista, del Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació del servei de millora, manteniment i conservació de
l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, formalitzat en
contracte per la prestació dels serveis de millora, manteniment i conservació de
l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del Vallès, en data 18 de maig
de 2015, al compte bancari, amb número d’IBAN ES03 2100 0316 1602 0000
1819, obert a l’entitat financera CaixaBank, SA.
QUART.- ADVERTIR a la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A60744216, que transcorregut el termini indicat anteriorment, sense que s’hagi
efectuat l’ingrés, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, entendrà que accepta una
compensació voluntària, contra les factures que presenti, en períodes posteriors,
fins la compensació de l’import total de 46.129,37 euros, provinents de la petició a
la mercantil Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, del compliment de
la clàusula 18-Import màxim de les despeses de publicitat i de la clàusula 19Altres despeses que ha d’abonar l’empresa contractista, del Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació del servei de millora,
manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca
del Vallès, formalitzat en contracte per la prestació dels serveis de millora,
manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca
del Vallès, en data 18 de maig de 2015.
CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a la mercantil
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216, als efectes escaients.
SISÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Àmbit de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El sisè és l’aprovació de la reclamació d’imports de l’empresa Rubatec,
derivats del contracte.
Sr. Fernández.- Sí. En el contracte que es va fer en el seu moment amb Rubatec,
Rubatec s’havia de fer càrrec d’un seguit de despeses que eren la publicitat del
contracte, això és habitual en tots els contractes de gestió, i després un import en
concepte de control tècnic i econòmic del contracte, així com per l’assessorament en
eficiència energètica i en el seguiment del contracte fins a 31 del 12 del 2017, que són
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3.741,53 euros, i també, respecte a la direcció de l’obra del contracte del servei
integral d’enllumenat, durant el període d’execució de les obres, per un import de
41.811,55 euros. Això fa que reclamem a Rubatec 46.129,37 euros. Són despeses que
l’ajuntament ha avançat. Se’ns va demanar el contracte, està penjat també en el
Pydio, perquè això se’ns va demanar a la comissió informativa, està allà, i el que fem
és aprovar reclamar aquests imports que l’ajuntament ha avançat, i que en el
contracte quedava clar que els havia de suportar Rubatec.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
S’aprova per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (1) i 4 abstencions, manifestades pels regidors del grup
municipal de CIU.

B-7 Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa
general de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament
de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans
no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada,
violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA.
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a
les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant
els 5 primers mesos d'enguany.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista
sols és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la
dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones
i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre
dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens
social.
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Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les
eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als
casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles
violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la
hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una
discriminació i una desigualtat cap a les dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema".
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del
sistema heteropatriarcal.
Vist l’informe favorable de la comissió informativa tots els grups municipals del
municipi proposen al Ple l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Roca del Vallès manifesta el rebuig i condemna a
qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes
dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents
implicats i les entitats de dones.
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a
tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar
especialment a l’adolescència i joventut del municipi.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la
Independència i la federació de municipis de Catalunya.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt setè és la moció amb motiu del dia contra la violència vers les
dones. Va ser el dissabte passat, vam fer diferents actes, però per la proximitat de les
dates es va decidir portar al plenari. Té la paraula el regidor d’Igualtat, Albert Bassa.
Sr. Bassa.- Gràcies, senyor alcalde. Doncs, bé, això, el 25 és el dia mundial contra la
violència vers les dones, i bé, a la comissió informativa es va decidir presentar això.
Llegiré la moció, el que posa als acords, si no us sembla malament: «El 25 de
novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest que
una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la
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meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada
simplement per la seva condició de dona.
Aquest any s'han produït 22 feminicidis als països catalans, i la línia d'atenció a les
dones en situació de violència del principat ha rebut 4.252 trucades durant els 5
primers mesos d'enguany. La ciutadania no pot permetre's viure en un estat on la
violència masclista sols és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o
l'exparella de la dona, que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a
les dones i infants víctimes de violència, i que retalla la Llei d'igualtat efectiva entre
dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra, tant pel que fa als casos més flagrants
–els assassinats i les violacions– com també totes aquelles violències simbòliques i
quotidianes, com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus
cossos, que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les
dones.
Àngela Davis afirmava: ‘Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema’.
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema
heteropatriarcal.»
Vist l’informe favorable de la comissió informativa tots els grups municipals proposem
al ple l’aprovació dels acords següents:
L’Ajuntament de Roca del Vallès manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de
violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una
greu vulneració dels drets humans fonamentals;
Encoratjar tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol
manifestació de violència;
Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats
de dones;
Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania,
de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i
joventut del municipi;
Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència i la federació de
municipis de Catalunya.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, res, agrair que tothom
ens posem d’acord en fer aquestes mocions, i evidentment, doncs, que amb la feina
que puguem fer nosaltres, tant des d’Ensenyament com..., que seguim perquè al final
el dimecres de la setmana passada hi va haver una obra de teatre, que era una obra
de teatre també que s’aturava i es feia com una mena de debat, i aquí ens vam adonar
que fins i tot veient una obra de teatre i nosaltres, en voler-la analitzar, a vegades
teníem algun tipus de comentari sexista o masclista, sense adonar-nos que la societat
ens ha impregnat molt. Per tant, tant de bo puguem seguir fent aquesta feina, tant de
bo puguem anar a l’arrel, perquè avui en dia el jovent sembla que ha tornat a veure
amb normalitat alguns actes masclistes i, per tant, doncs, no podem més que rebutjarlos i comprometre’ns a seguir-hi treballant.
Res, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
S’aprova per unanimitat.

Modificació dels llocs de treball del director de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat i de tècnic de la mateixa àrea.
Es posa en consideració del ple la proposta següent:
El Ple de l’ajuntament de la Roca del Vallès, en la seva sessió celebrada en data
13 de desembre de 2002, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar el
projecte organitzatiu de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’organigrama de
l’organització així com la relació de llocs de treball (incloent-hi la valoració dels
llocs de treball del personal funcionari i laboral) i l’estudi que assignava les
retribucions segons la jornada laboral ordinària de 37,5 hores setmanals
(atenent, en aquest cas, a tres grups d’empleats: personal directiu, personal
tècnic i personal auxiliar)
Tanmateix, el Ple, en la sessió esmentada de 13 de desembre de 2002, va
aprovar uns criteris d’aplicació de la relació de llocs de treball, destacant els
següents:
1. Els directius seran nomenats per l’alcalde preferentment entre el
personal funcionari d’habilitació nacional, funcionari de carrera o
personal laboral permanent. També podrà ésser directiu un funcionari
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interí o personal no permanent i el personal eventual laboral del grup A o
B (criteri 11).
2. Si un funcionari o personal laboral que ocupa un lloc directiu és revocat
d’aquest per resolució d’alcaldia, passarà a ocupar un altre lloc de treball
que es correspondrà amb el seu grup i la seva categoria professional. Si
aquest lloc de treball no està valorat, es procedirà a la seva valoració. La
retribució que se li assigna no pot ser inferior a la que li correspondria
com a directiu a jornada de 37,5 hores (criteri 13).
A la relació de llocs de treball aprovada es recollien, entre d’altres, els següents
llocs de treball:
- Cap Àrea Serveis Territorials, complement de destí bàsic 22, grup A, per
a les places de tècnic d’administració general i amb vinculació de
funcionari.
-

Cap Àrea Gestió i Manteniment d’Equipaments i Serveis, complement de
destí bàsic 20, grup B, per a les places d’enginyer de serveis i amb
vinculació de funcionari.

Dins de la valoració dels diferents llocs de treball aprovada pel Ple en aquesta
sessió, hi eren les fitxes descriptives de cada lloc de treball. La corresponent a
la de Cap d’Àrea de Serveis Territorials requeria per a la seva provisió la
titulació de llicenciat en Dret. La seva dedicació horària setmanal era de 42,5
hores. Pel que fa a les seves funcions bàsiques, s’enumeraven les següents:
a) Elaborar informes i propostes de resolució en matèria de serveis
territorials i urbanisme adreçats als òrgans decisoris de la Corporació.
b) Donar instruccions així com controlar l’execució dels acords adoptats
pels òrgans corresponents en matèria de territori i urbanisme.
c) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats del personal tan tècnic
com administratiu de l’àrea.
d) Dirigir i supervisar les activitats de l’àrea així com controlar-ne els
recursos materials i econòmics.
e) Planificar i programar els projectes i activitats de l’àrea.
f) Col·laborar amb els òrgans corresponents en les decisions relatives a la
gestió del territori així com l’establiment de prioritats en matèria del seu
àmbit.
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g) Analitzar i proposar millores en els circuits administratius per tal
d’agilitzar i facilitar la tramitació i gestió dels diversos expedients de
l’àrea.
h) Dirigir les activitats en matèria de disciplina urbanística desenvolupades
per la Corporació.
i)

Mantenir contactes amb tercers (Generalitat de Catalunya, Consell
Comarcal, Diputació de Barcelona, altres ajuntaments...) com amb altres
departaments (Intervenció, Policia Local, Brigada d’Obres...) per tal de
dur a terme les seves tasques.

j)

Assessorament legal en matèria d’Urbanisme i Territori.

k) I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li fossin atribuïdes.
Aquest lloc de treball no estava reservat a personal eventual en la relació de
llocs de treball aprovada ni en la valoració efectuada.
La fitxa corresponent al lloc de treball de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment
d’Equipaments i Serveis establia el requisit per a la seva provisió de la titulació
d’enginyer tècnic. La seva dedicació horària era de 42,5 hores i les seves
funcions bàsiques eren les següents:
a) Elaborar informes i propostes de resolució en matèria de gestió i
manteniment dels diversos equipaments municipals, adreçats als òrgans
decisoris de la Corporació.
b) Donar instruccions així com controlar l’execució dels acords adoptats
pels òrgans corresponents en matèria de la seva competència.
c) Supervisar i controlar les activitats i el personal assignat a la Brigada
d’Obres i Serveis, establint i desenvolupant els mecanismes de
coordinació necessaris, per tal d’assegurar els objectius programats.
d) Dirigir i supervisar les activitats de l’àrea així com controlar-ne els
recursos materials i econòmics.
e) Planificar i programar els projectes i activitats de l’àrea, tant aquells
desenvolupats directament com els realitzats per serveis externs.
f) Planificar, dirigir i coordinar les tasques de manteniment de la via
pública.
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g) Col·laborar amb els òrgans corresponents en les decisions relatives a la
gestió dels equipaments així com en l’establiment de prioritats en
matèria del seu àmbit.
h) Controlar les empreses que gestionen els serveis externs com neteja
viària, recollida d’escombraries, aigua, enllumenat...etc, fent arribar les
directrius i objectius dels serveis per tal de garantir un compliment
efectiu dels contractes.
i)

Mantenir contactes tant amb tercers (Generalitat de Catalunya, Consell
Comarcal, Diputació de Barcelona, altes ajuntaments...) com amb altes
departaments (Intervenció, Policia Local, Brigada d’Obres...) per tal de
dur a terme les seves tasques.

j)

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li fossin atribuïdes.

Consta a l’expedient de valoració de llocs de treball un qüestionari d’anàlisi i
descripció del lloc de treball de tècnic superior serveis urbans/cap d’àrea serveis
urbans i mobilitat el qual era ocupat en aquell moment pel senyor Raúl Alba
Molina
(aquest lloc de treball es pot considerar com el precedent del lloc de treball de
Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment d’Equipaments i Serveis contemplat en la
relació aprovada en data 13 de desembre 2002).
Amb posterioritat el senyor Alba ha continuat ocupant aquest lloc de treball així
com el que el va substituir a partir de l’any 2013.
No consta que amb posterioritat a aquest acord el Ple de l’ajuntament aprovés
un nou estudi organitzatiu i una nova valoració per a cada lloc de treball, pel
que s’ha de considerar que els acords adoptats pel Ple continuen essent vigents,
en tot allò que no sigui contradictori amb la normativa posterior que s’hagi
pogut aprovar i amb les necessàries adaptacions a les modificacions introduïdes
en l’organització municipal.
El que sí que consta és que en els anys posteriors, el Ple va aprovar un seguit
de modificacions puntuals de la relació de llocs de treball que van tenir
repercussió en els llocs de treball de Cap d’Àrea de Serveis Territorial i de Cap
d’Àrea de Gestió i Manteniment d’Equipaments i Serveis.
Concretament, en la sessió plenària celebrada en data 17 de gener de 2008, es
va crear un nou lloc de treball amb la designació de Cap d’Àrea de Territori i
Planificació Urbanística, grup A1, complement de destí 26 i un complement
específic de 19.538,60 €, sense que tingués cap reserva per a personal
eventual. No consta que s’hagués efectuat cap valoració específica del lloc ni
una fitxa descriptiva on constés les funcions assignades. Juntament amb aquest
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nou lloc de treball coexistia el lloc de treball de Cap d’Àrea de Serveis
Territorials.
En la sessió plenària celebrada en data 19 de març 2009, es va mantenir el lloc
de Cap d’Àrea de Territori i Planificació Urbanística, amb un lleuger increment
del complement específic (restant en 19.929,37 €) i es va amortitzar el lloc de
Cap d’Àrea de Serveis Territorials. Es pot entendre que les funcions atorgades a
aquest lloc de treball amortitzat foren assumides pel lloc de treball de Cap
d’Àrea de Territori i Planificació Urbanística, tot i que no se’n feia cap esment a
l’acord adoptat. Aquesta és la interpretació raonable per donar coherència a
l’organització i l’exercici de la funció de cap d’aquesta àrea.
En la sessió plenària celebrada en data 18 de març 2010, es modifica el lloc de
treball de Cap d’Àrea de Territori i Planificació Urbanística, de forma que passa a
estar reservat a personal eventual, sense que s’aprovés cap determinació
específica de les funcions corresponents a aquest lloc de treball. Cal entendre
que es mantenien les inicialment atorgades al lloc de Cap d’Àrea de Serveis
Territorials.
Finalment, el Ple celebrat en data 25 de juliol 2013 va aprovar definitivament la
relació de llocs de treball actualment vigent, en què es va modificar la
designació del lloc de treball de Cap d’Àrea de Territori i Planificació Urbanística
de forma que va passar a nomenar-se Director/a Àrea Territori i Sostenibilitat,
reservat a personal eventual, amb un complement de destí nivell 26 i un
complement específic de 18.989,74 €. L’aprovació inicial de la modificació de la
relació de llocs de treball fou aprovada pel Ple de la Corporació en la seva sessió
celebrada en data 30 de maig 2015. Les al·legacions que s’hi van presentar
foren resoltes en l’esmentada sessió plenària de data 25 de juliol. En cap
d’aquestes al·legacions ni en cap de les dues aprovacions dutes a terme es va
fer esment d’aquesta modificació del lloc de Cap d’Àrea de Territori i Planificació
Urbanística.
Pel que fa al lloc de treball de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment
d’Equipaments i Serveis, es van aprovar tot un seguit de modificacions d’aquest
lloc de treball, sense perjudici de l’adaptació de les retribucions als successius
increments aprovats per les diferents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat:
- Per acord del ple celebrat en data 15 de desembre 2005, es va modificar el
complement de destí, amb una pujada a nivell 22, i el seu grup va passar a ser
“A”.
- Per acord plenari de data 14 de desembre 2006, el complement de destí es va
establir en un nivell 24.
- Per acord plenari de data 17 de gener 2008, el seu grup va passar a ser A1.
- Per acord del ple de data 18 de març 2010, es va incrementar el complement
de destí a nivell 28. En aquest acord també es va aprovar que el seu
complement específic era de 12.103,50 €.
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- Per acord plenari de data 17 de març 2011, es manté el seu complement de
destí a nivell 28 i el seu complement específic queda fixat en 821,31 € (se
suposa que bruts mensuals).
Finalment, per acord del ple celebrat en data 25 de juliol 2013, desapareix el
lloc de treball de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment d’Equipaments i Serveis i
en surt un de nou, anomenat “Tècnic de Serveis”, de grup A1, complement de
destí 28, complement específic 11498,34 €. Per una altra banda, mentre que el
lloc de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment d’Equipaments i Serveis s’encabia
en l’Àrea de Serveis Urbans, el nou lloc de treball de “Tècnic de Serveis”
s’encabia en l’Àrea de Territori i Planificació Urbanística.
A la plantilla de personal aprovada l’any 2013, consta també la creació d’una
plaça de tècnic de serveis, la qual surt com a ocupada, el que significa que el
funcionari que ocupava l’anterior lloc de treball de Cap d’Àrea de Gestió i
Manteniment va ocupar el lloc de Tècnic de Serveis, sense solució de
continuïtat.
No consta cap valoració d’aquest nou lloc de treball ni l’aprovació de cap fitxa
descriptiva de les seves funcions. Pels conceptes retributius utilitzats, i tenint
present que l’any 2011 els únics llocs amb complement de destí nivell 28 dins
de l’Àrea de Territori – Serveis Urbans eren, a més del Cap d’Àrea de Gestió i
Manteniment d’Equipaments i Serveis, el del Tècnic d’Administració General i el
d’Arquitecte, no és difícil concloure que el lloc de treball de “tècnic” va néixer
amb la voluntat que l’ocupés la mateixa persona que fins aquell moment estava
ocupant el lloc de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment d’Equipaments i Serveis.
Aquesta interpretació queda refermada pel fet que a la plantilla surt la plaça de
tècnic de serveis com a ocupada.
Per una altra banda, tampoc consta a l’expedient cap memòria explicativa del
nou lloc de treball. A la memòria pressupostària, quan fa referència al personal,
tan sols hi consta un esment a la creació de la plaça de tècnic d’administració
econòmica. A l’informe jurídic de la plantilla de personal, s’esmenta també la
creació de la plaça de Cap de Serveis Generals, a més de la de Tècnic
d’Administració Econòmica. Però no es fa cap esment a la creació d’aquest lloc
de treball de Tècnic de Serveis , el que tan sols es pot interpretar des del punt
de vista que el nou lloc és una modificació del lloc preexistent de Cap d’Àrea de
Gestió i Manteniment, i que les funcions haurien de ser les mateixes. Si aquesta
va ser la intenció, el lloc queda en una certa indeterminació, sense concretar si
encara exerceix funcions, atès que no se li atribueix cap funció específica en
concret (malgrat es manté el mateix règim retributiu).
En conseqüència, en la relació de llocs de treball actualment existent, consta un
lloc de Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, reservat a personal
eventual, el qual no ha estat objecte de valoració concreta ni se li ha assignat
unes funcions concretes, encara que per coherència es pot interpretar que
hauria d’assumir les funcions que la valoració aprovada l’any 2002 va atorgar al
lloc de Cap d’Àrea de Serveis Territorials.
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També hi consta un lloc de Tècnic de Serveis, que tampoc ha estat objecte de
valoració específica ni té funcions concretes atorgades, tot i que a efectes
retributius és molt semblant al lloc de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment i que
correspon a una plaça que, quan es va crear, ja estava ocupada.
Per una altra banda, han desaparegut formalment els llocs de treball de Cap
d’Àrea de Serveis Territorials i de Cap d’Àrea de Gestió i Manteniment. Aquestes
modificacions impliquen que a data d’avui, formalment, no existeix un lloc de
treball que hagi estat designat com de comandament per a l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
Actualment, s’aprecia la necessitat que dins de l’Àrea de Territori n’hi hagi una
direcció jurídica que atengui de la forma més propera possible la tramitació i el
tractament de les diverses qüestions que s’hi plantegin
Per tot el que s’ha exposat, s’entén adient que sigui creat un lloc de treball que
s’encarregui de la direcció jurídica de l’Àrea de Territori, i que aquest lloc
depengui directament de l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics. Tanmateix, en
consonància amb els llocs de direcció de la casa, hauria de tenir un complement
de destí nivell 28.
La creació d’aquest lloc pot comportar un increment de despesa que podria
contravenir les limitacions establertes a la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat vigent en l’actualitat. Però s’ha d’analitzar la necessitat de l’existència
dels llocs de treball que estan vacants actualment a l’Àrea de Territori.
Concretament, s’ha d’analitzar el lloc de treball de Director de Territori i
Sostenibilitat, el qual, cal recordar, no té assumides a data d’avui, cap funció
per cap acord del ple de l’ajuntament. Aquest lloc apareix actualment com
reservat per a personal eventual. Cal preguntar-se si és correcte que un lloc de
treball de personal eventual exerceixi funcions de direcció i autoritat.
L’article 176.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local (TRRL) estableix que poden ser exercits pel personal eventual determinats
llocs de treball amb caràcter directiu, inclosos en la relació de llocs de treball,
d’acord amb les normes que dicti l’Estat per a la seva confecció. En aquests
supòsits, el personal eventual ha de reunir les condicions específiques exigides
als funcionaris que puguin ocupar aquests llocs. Aquesta figura de l’eventual
amb funcions directives es va traslladar amb rapidesa a l’article 306 del Decret
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC) el qual contempla la possibilitat de
nomenar el personal directiu que sigui funcionari eventual quan la complexitat
dels serveis locals ho requereixi.
Però aquesta figura ha estat atacada per part de la doctrina, com és el cas del
professor Joan Mauri, qui posa de manifest la dificultat de la creació d’una
figura de directiu eventual per part d’un text refós, com és el TRRL. En aquest
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sentit, la STC 194/2000, de 19 de juny, va advertir de la falta de capacitat
innovadora d’un text refós, especificant que aquest s’ha de limitar a substituir
les normes objecte de l’operació de refosa, ocupant el seu lloc en l’ordenament
jurídic, amb el límit de no establir nous preceptes o figures jurídiques que no
estiguessin prèviament i expressa incloses en els textos legals objecte de la
refosa, qüestió que no concorre en el present cas.
Una altra possibilitat seria la d’entendre que la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya ha assignat un nou perfil al persona eventual, atorgant-li la
possibilitat de ser directiu. El professor Mauri fa referència, en tractar aquesta
qüestió, a la STC 156/2013, de 23 de setembre, que reconeix el caràcter bàsic
de l’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)
en el sentit d’assenyalar que la norma bàsica reguladora de la figura del
personal eventual defineix els trets generals i comuns d’un tipus molt concret
de personal al servei de les Administracions Públiques, com és aquell a qui se li
encarreguen funcions de confiança i assessorament especial amb caràcter
temporal. Cal recordar que l’article 12 TREBEP, estableix que és personal
eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només
exerceix funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament
especial. Seguint la doctrina exposada per la STC 156/2013, 23 de setembre, la
normativa autonòmica no pot contradir o desencaixar la delimitació bàsica del
persona eventual que efectuar aquest article 12 TREBEP. D’aquest article es pot
concloure que no correspon a un personal eventual l’exercici de funcions que no
siguin les pròpies de confiança i d’assessorament especial.
Diferents sentències també s’han pronunciat en el mateix sentit, com serien la
STS 2 de setembre de 2004 i la STS de 17 de març de 2005. En totes dues es
repeteix la tesi que els llocs de treball reservats per a personal eventual són
excepcionals i la seva validesa està condicionada a què les seves funcions siguin
de confiança i assessorament especial, les quals són les que delimiten legalment
aquesta classe de personal. I aquestes funcions no es poden identificar amb les
pròpies d’un determinat lloc de direcció que pressuposa unes funcions de
caràcter permanent dins de l’organització. En el mateix sentit es pronuncia la
STS 20 de juliol de 2011, la qual, en referència a la possibilitat que un eventual
ocupés un lloc de direcció, estableix que el caràcter eminentment tècnic de les
funcions del lloc impedeix entendre emparada la relació de llocs de treball que
les hi atorgava en l’article 176.3 TRRL, atès que cal tenir present que aquesta
article comença dient que el personal eventual es regeix per l’article 104 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, i, en conseqüència, li correspon al personal eventual
les funcions pròpies de confiança o assessorament. També defensen aquesta
interpretació de les funcions del personal eventual les STS 8 d’octubre 2012 i
l’ATS 31 de gener 2014
Per últim, cal recordar que la jurisprudència incideix en la necessitat de detallar
les funcions del personal eventual en l’acte de creació del corresponent lloc de
treball, de forma que és obligatori qualificar-les amb la naturalesa de les seves
funcions pròpies (en aquest sentit, la STS 8 d’octubre 2012; STSJ de Catalunya
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2 de juliol 2013; STSJ Illes Balears 4 de febrer 2014, STSJ de Castella- La
Manxa de 17 de març 2014 Aquesta última, a més, incideix en la necessitar de
no atribuir al personal eventual les funcions de coordinació per considerar que
aquesta és una funció típica de l’Administració que no està dins de les funcions
contemplades a l’article 12 TREBEP)
En conseqüència, es conclou que les funcions de direcció no han de ser
assumides per personal eventual i, a més, s’ha de determinar aquestes funcions
amb la creació del lloc de treball d’eventual. La supressió d’un lloc de treball
que no està ocupat actualment i que té una naturalesa contradictòria amb les
funcions que li són assignades és una de les possibilitats que no ha de
comportar cap afectació negativa a l’organització de l’Àrea de Territori.
Tanmateix, s’entén que per a una millor organització en la gestió dels serveis,
cal
recuperar la figura de Cap de l’Àrea Gestió i Manteniment, adequat a
l’organització municipal actualment vigent.
Fonamentació jurídica
L’article 29 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que la
relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de llocs de
treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels existents a
l’organització i correspon tat a funcionaris com al personal eventual i al laboral.
També determina al seu punt 2 que mitjançant les relacions de llocs de treball
s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el personal
que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal
funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer
la persona que ocupa cada lloc de treball.
L’article 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del Personal al servei de les entitats locals, estableix que correspon a cada
entitat local determinar els llocs de treball que es reservin per al seu exercici al
personal funcionari de l’escala d’administració general, de l’escala
d’administració especial i dels cossos especials i al personal subjecte a la
legislació laboral.
El punt quart dels criteris d’aplicació de la relació de llocs de treball aprovats pel
Ple de la Corporació en la seva sessió de 13 de desembre 2002, va establir que
a les modificacions de la valoració de llocs de treball es faran servir els mateixos
criteris de la valoració aprovada en dita data.
Un dels continguts de la relació de llocs de treball és la denominació i les
característiques essencials de cada lloc de treball segons estableix l’article 29
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
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L’article 29.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al servei de les entitats locals, estableix que mitjançant
les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses
que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball.
El ja esmentat article 12 del R.D.L. 5/2015, 30 d’octubre, delimita les funcions
que pot exercir el personal eventual, de les quals, segons l’exposat amb
anterioritat, queda exclosa la funció directiva.
Vist l’informe de secretaria
Vist l’informe de valoració del lloc de treball de Cap Jurídic de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat emès per l’assessor jurídic extern contractat amb caràcter
general per l’ajuntament.
L’article 22.2.i) atorga al Ple de la Corporació la competència per a l’aprovació
de la relació de llocs de treball i, en conseqüència, també la seva modificació.
Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa General que informi
favorablement les següents propostes d’acord perquè siguin elevades a la
consideració del Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball amb la supressió
del lloc de treball de Director de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i la creació
d’un de nou nomenat Cap jurídic de l’Àrea de Territori, restant de la forma que
tot seguit s’indica, amb l’assignació de funcions seguint el criteri utilitzat a
l’acord plenari adoptat en data 13 de desembre 2002 per a llocs de
comandament semblants, adaptades a l’organització municipal actualment
existent:
Lloc de treball: Cap jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat:
a. Dotació: 1
b. Classe: tècnic superior
c. Escala: Administració General
d. Subescala: tècnica
e. Jornada:
completa
hores/setmana)
f.

(amb

dedicació

especial

42.5

Nivell CD: 28

a. Complement específic: 19.371,42 € (complement específic 02
per dedicació especial: 6148,8 €)
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g. Tipus de lloc: tècnic funcionari
Forma de provisió: lliure designació
h. Titulació: grau/llicenciat en dret
i.

Grup: A1

j.

Vinculació jurídica: funcionari

k. Adscripció administrativa: Àrea de Secretaria i serveis jurídics
Funcions:
a) Elaborar informes i propostes de resolució, des d’una vessant
estrictament jurídica, en relació a aquelles matèries que afecten a l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat.
b) Organitzar, coordinar i supervisar les activitats del personal jurídic que
assessori a l’Àrea de Territori, així com el personal administratiu adscrit.
c) Analitzar i proposar millores en els circuits administratius per tal
d’agilitzar i facilitar la tramitació i gestió dels diversos expedients de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
d) Mantenir contactes amb tercers (Generalitat de Catalunya, Consell
Comarcal, Diputació de Barcelona, altres ajuntaments...) com amb altres
departaments (Intervenció, Policia Local...) per tal de dur a terme les
seves tasques.
e) Assessorament legal en matèria d’Urbanisme i Territori.
f) Encarregar-se de la coordinació entre l’Àrea de secretaria i serveis
jurídics i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb les instruccions
rebudes per part del secretari.
g) I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li fossin atribuïdes.

Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per restablir el
lloc preexistent de Cap de l’Àrea de Gestió i Manteniment, suprimit formalment
l’any 2013 i adequar el lloc de Cap de l’Àrea de Gestió i Manteniment a
l’estructura actualment existent, davant de la desaparició de l’Àrea de Serveis
Urbans, restant el lloc de la forma que tot seguit s’indica, amb l’assignació de
les següents funcions seguint el criteri utilitzat a l’acord plenari adoptat en data
13 de desembre 2002, sense que aquesta modificació impliqui cap variació en
les retribucions aprovades per a aquest lloc de treball:
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Lloc de treball: Coordinador tècnic de serveis de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat
b. Dotació: 1
c. Classe: tècnic superior
d. Escala: Administració Especial
e. Subescala: tècnica
f.

Jornada: completa amb dedicació especial 42.5 hores/setmana

g. Nivell CD: 28
h. Complement específic: 11.729,41 € (complement específic 02
per dedicació especial: 5.132,52 €)
i.

Tipus de lloc: tècnic

j.

Forma de provisió: lliure designació

k. Titulació: màster universitari en enginyeria (equivalent al títol
antic d’enginyeria superior)
l.

Grup: A1

m. Vinculació: funcionari
n. Adscripció administrativa: Àrea de Territori i Sostenibilitat
Funcions:
a) Coordinar el funcionament general dels serveis de l’ajuntament i la seva
incidència en l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
b) Elaborar informes i propostes de resolució en matèria de gestió i
manteniment dels diversos equipaments municipals, adreçats als òrgans
decisoris de la Corporació.
c) Donar instruccions així com controlar l’execució dels acords adoptats
pels òrgans corresponents en matèria de la seva competència.
d) Supervisar i controlar les activitats i el personal assignat a la Brigada
d’Obres i Serveis, establint i desenvolupant els mecanismes de
coordinació necessaris, per tal d’assegurar els objectius programats.
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e) Planificar, dirigir i coordinar les tasques de manteniment de la via
pública.
f) Col·laborar amb els òrgans corresponents en les decisions relatives a la
gestió dels equipaments així com en l’establiment de prioritats en
matèries del seu àmbit.
g) Controla les empreses que gestionen els serveis externs com neteja
viària, recollida d’escombraries, aigua, enllumenat... etc, fent arribar les
directrius i objectius dels serveis per tal de garantir un compliment
efectiu dels contractes.
h) Mantenir contactes amb tercers (Generalitat de Catalunya, Consell
Comarcal, Diputació de Barcelona, altres ajuntaments...) com amb altres
departaments (Intervenció, Policia Local, Brigada d’Obres...) per tal de
dur a terme les seves tasques.
i)

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li fossin atribuïdes.

Tercer.- Notificar aquests acords a tot el personal de l’ajuntament de La Roca del
Vallès i publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.8 és el punt d’urgència. Ens el comenta... Bé, vam comentarho ja a la comissió informativa del ple, es va penjar la informació i s’ha enviat un
correu també. Mirem la proposta que portem? Té la paraula el regidor Carles
Fernández.
Sr. Fernández.- Gràcies. Anem molt bé de temps avui. A veure, tal com vam explicar
a la comissió informativa, és un punt que no vam poder presentar d’urgència a la
comissió informativa perquè justament quan es va acabar, aquella tarda havia
començat unes tasques de manteniment ABSIS, i ABSIS va quedar bloquejat, no vam
poder-ho penjat a l’ABSIS i, llavors, vam pensar que era millor, en tot cas informar a
la comissió informativa, que és aquest pacte que tenim entre tots els grups, que quan
a una cosa no es pot arribar a temps informem a la comissió informativa, conforme es
presentarà per urgència al ple. Es va explicar el que presentàvem avui, i
posteriorment, s’ha enviat a tots els regidors la proposta de ple.
Aquí el que fem és una reorganització de responsabilitats en l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat. És una modificació de llocs de treball que el que fa és bàsicament
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reorganitzar a nivell de tasques de coordinació i de direcció l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat. En aquests moments, teníem un lloc de treball que estava per a un
càrrec eventual, com a cap de l’àrea, si no recordo malament. El 17 de gener de 2018
es va crear un lloc de treball de cap d’àrea de Territori i Planificació Urbanística, que es
cobria de forma..., per personal eventual. Això s’ha anat mantenint en la plantilla i en
la relació de llocs de treball, i el que proposem és amortitzar aquesta plaça, que és un
lloc eventual que no està cobert en aquests moments i que porta ja des del 2015, des
de juny del 2015, vacant, llavors, es proposa donar-la..., amortitzar-la, i creem dos
llocs de treball. També es va amortitzar en el seu moment, recordant una mica les
coses, l’any 2002 hi havia dues places en l’Àrea de Territori, una era cap de Serveis
Territorials i una altra cap d’àrea de gestió i manteniment i equipaments i serveis.
Posteriorment es va amortitzar la de cap d’Àrea de Serveis Territorials. I en aquests
moments, el que plantegem és la creació de dos llocs de treball, un que seria el cap
jurídic de l’Àrea de Serveis..., l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i l’altre de de
coordinador tècnic de serveis de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Alhora es defineixen les funcions d’aquestes dues places, i es fa una valoració
evidentment d’aquestes places. Una valoració provisional donat que en aquests
moments estem en procés de contractació d’una valoració de llocs de treball per a tot
els treballadors de l’ajuntament. Aquí el que s’ha fet és que s’ha anat a buscar l’última
valoració de llocs de treball feta i aprovada a l’ajuntament, que és la de 2002, igual
que s’ha fet amb qualsevol altra modificació que hem fet en aquest període, s’agafa
com a referència allò en el que és igual, i en el que no es busquen situacions el més
anàlogues possibles. I això dóna un seguit de classes, escala, subescala, la jornada
completa i un complement específic per cadascun dels dos llocs de treball.
Per tant, el que fem avui és una proposta en la que amortitzem un lloc de treball i
creem dos llocs de treball nous. És això el que fem avui.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? La urgència la votem abans de la votació.
Habitualment sempre ho fem així, però vaja, de tota manera, cap comentari? Bé,
doncs, ara votaríem la urgència.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions de la urgència de la moció
S’aprova la urgència amb 11 vots favorables i 4 abstencions.
I ara passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions:
S’aprova per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (1) i 4 abstencions, manifestades pels regidors del grup
municipal de CIU.

D)Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció del PMP i
Morositat del 3er Trimestre 2017
Sr. Alcalde.- El punt C.1, de Control i Gestió Municipal, és la dació de compte de
l’informe de Tresoreria i Intervenció.
Sr. Fernández.- Com cada trimestre, hem de fer l’informe de morositat. En aquests
moments, pel que fa al pagament, al període mitjà de pagament, que és un màxim de
30 dies i fa referència entre la data d’aprovació i la data de pagament, estem a 22,98
dies. I el que seria la ràtio de morositat, que té un màxim de 60 dies i que computa
entre la data de registre i la data de pagament, és de 53,03 dies.
En tot cas, aquí avanço una cosa que en el proper informe de morositat saltarem, les
ràtios de morositat, perquè estem molt propers i, per tant, prefereixo explicar i donar
explicacions del que passarà, per què i com ho estem solucionant. En tot cas ho
tornaré a repetir en el proper ple, però jo crec que no està de més, per una qüestió
també de transparència, explicar-ho.
Hem tingut un seguit de problemes amb factures de subministrament de serveis, de
llum, gas i aigua, pel que feia a la seva conformació per problemes també amb la
forma en què ens arribaven algunes factures i amb un programa que hi havia de gestió
de les mateixes. Això en aquests moments ja hem posat els mitjans per resoldre-ho, i
ja hem començat a fer un pagament important, però ho hem fet durant aquest mes de
novembre i, per tant, en l’informe del quart trimestre sortirà superant això. El
problema apareix quan apareixen dos trimestres consecutius, però ja hem posat els
mitjans perquè en el primer trimestre de 2018 ja no es produeixi això. Aquesta és la
situació i, per tant, prefereixo explicar-ho també.
Sr. Alcalde.- Gràcies.
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C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de l’Aprovació del Calendari
Fiscal any 2018
Sr. Alcalde.- El punt C.2 també és dació de compte de l’aprovació del calendari fiscal
de l’any 2018.
Sr. Fernández.- Sí. S’aprova el calendari fiscal, que és els períodes en els que es
cobraran per part de l’organisme de gestió tributària de la Diputació els diferents
impostos i taxes que tenen un cobrament allò, anual i periòdic. Una única modificació
que hem fet és que en l’impost de béns urbans, els fraccionaments els fem un al juliol i
l’altre al setembre. Abans fèiem una al juliol i l‘altra a l’agost. Per tant, per no fer-ho
dos mesos seguits, fem una al juliol i una altra al setembre. És l’única modificació que
hi ha respecte al de l’any passat.
Tot sembla apuntar, perquè ens ha dit l’Organisme Autònom que com que és
l’encarregat, que aquesta aprovació l’any que ve ja la farà directament l’Organisme
Autònom. Però vaja, en tot cas, aquest és el canvi que hi ha.
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Cap comentari?
C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits
2017-08 en la modalitat de transferència de crèdits i generació de crèdits.
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C.3, dació de compte de la modificació de crèdits
2018, en la modalitat de transferències de crèdit i generació de crèdit.
Sr. Fernández.- La modificació 08 d’aquest any, en aquesta modificació hi ha unes
quantes partides que es modifiquen per transferència de crèdits, que són una... És a
dir, el que fem és dotar amb 12.000 euros més la redacció de la valoració dels llocs de
treball, afegim uns diners en manteniment i servei d’enllumenat, i dotem amb 8.000
euros la neteja de lleres del riu.
Els fons del que provenen, 8.000 euros que pràcticament anirien a la neteja de les
lleres del riu, provenen de la contingència de l’àrea de despesa 1. El manteniment de
serveis d’enllumenat són 500 euros sobrants dels interessos d’inversió d’enllumenat
que teníem pressupostats. Aquests diners els passem a manteniment perquè es pugui
fer alguna petita actuació a demanda dels tècnics. I els 12.000 destinats a la valoració
de llocs de treball provenen de sobrants de combustibles i carburants, despreses
imprevistes i publicitat i propaganda, que a aquestes alçades no s’havien gastat.
Aquesta modificació el que mou són 20.500 euros d’unes partides a les altres. Després,
una altra per generació de crèdit, que és que una subvenció que ens ha arribat del
consorci de la Conca del Besós, de 16.731 euros, incrementem per poder fer neteges
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de rius. Per tant, disposarem de 8.000 i 16, de 24.731 euros per seguir fent treballs de
neteges de llera de rius.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari?
C-4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits
2017- 10 en la modalitat de transferència de crèdits.
Sr. Alcalde.- El següent punt és el C.4, la dació de compte de la resolució en
modalitat de transferències de crèdits.
Sr. Fernández.- Sí, amb aquest acabo jo, si no tenen cap pregunta ja callaré. És
també per transferència de crèdit, i el que fem és dotar els 50.000 euros que hem
aprovat en l’apartat de SOREA, votar-los per poder fer l’aportació de 50.000 euros pel
dèficit. Una reparació de vehicles policials, un vehicle que va tenir un accident
important, per dotar-ho; 12.000 euros de vestuari per a Policia local; 2.000 euros de
material ordinari no inventariable; i 100.000 euros per cobrir totes les necessitats que
hem tingut de suplències al CEM a través de SAFIS.
Aquest any, aquesta modificació que s’ha anat fent en els darrers anys, a finals d’any
no caldrà perquè ja hem pressupostat en el pressupost que vam aprovar inicialment
una quantitat suficient perquè no calgui fer aquesta modificació. Els recursos que
provenen són 50.000 euros d’aigua, que en les factures que ens han vingut es genera
un excedent del que serien consums. De manteniment d’edificis 6.000 euros, de
manteniment normatiu d’Urbanisme 8.000 euros, i de conservació de camins rurals,
4.000 euros. I d’interessos del pavelló, 100.000 euros. D’aquí provenen les dotacions
d’aquests 168.000 euros d’aquesta modificació.
Sr. Alcalde.- Algun comentari?

C-5 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Doncs, passarem al punt C.5, resolucions d’alcaldia. Alguna resolució
que vulguin comentar?

C-6 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Passarem al punt sisè, informacions d’Alcaldia. En aquest cas, informarlos que, com és habitual i com hi ha cada any, hi haurà els berenars dels avis, tant de
la Torreta, de la Roca i Santa Agnès. Són els dies 13, 14 i 15, i els seguirem fent

39
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
08/02/2018

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

08/02/2018

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

632ea03223bd4e9cb2f3e18f7b100966001

Url de validació

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

Data document: 22/12/2017

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

encara que és campanya electoral, i el que farem és simplement és que tots els
regidors i regidores, com s’ha fet sempre, estan convidats a assistir-hi, i en tot cas el
que farem és brindar amb els avis i res més. El que passa és que el que creiem és que
per molt que ens trobem enmig d’una campanya electoral, aquest berenar s’havia de
fer sí o sí. Per tant, no es prendrà la paraula ni res, però que sàpiguen que tothom
estarà convidat a assistir-hi i fer-ne aquest ús.
El que sí que els demanarem és que confirmin la seva assistència per tal de tenir-ho
previst, si és que volen venir, i en tot cas, si no s’avisa no es comptaria amb la
presència, per tant, les persones podrien afegir-se i no passaria res, però no tindrien el
berenar a punt.
També dir que el dia 16 i 17 hi ha el pessebre vivent de la Torreta, aquest any és l’únic
dels pessebres vivents que es porta a terme, i és en aquestes dates. I no sé si se
m’oblida alguna cosa... Ah, sí, hi ha el concert de la coral, i aquest diumenge és la
missa cantada? El dia 3 hi ha missa cantada. Bé, els ho dic perquè... Aquest diumenge
hi ha la presentació dels equips de bàsquet, i el dia..., el 30 de desembre el concert
d’any nou.
No sé si hi ha alguna cosa més? Bé, hi haurà entremig Nadal i Sant Esteve. (Veus de
fons.) Bé, m’estava comentant que potser podria haver un ple abans d’acabar l’any si
algú presentés alguna al·legació al pressupost, però això en principi ja ho sabem, que
per dates ens podria tocar que hi pogués haver un ple. I després, aquests dies hi ha
diferents activitats per la Marató de TV3 també.
C-7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Doncs, passaríem a precs i preguntes perquè informacions d’Alcaldia en
principi no n’hi ha. Algun prec? Alguna pregunta? Doncs, donem per finalitzat el ple,
quan són les 20:35 hores, i suposo que ens veurem abans, i si no ens veiem abans,
doncs, bones festes.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
hores 20 i 35 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
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