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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2017 NÚM. 12/2017
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
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.04 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la
Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, amb l’absència excusada del Sr. Manuel
Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost General de la
Corporació municipal i de la plantilla del personal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
per a l’any 2018.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde.- Sr. Ros?
Sr. Ros.- Bé, excusar l’assistència del Sr. Manel Álvarez, el qual ha tingut una petita
indisposició de salut aquesta tarda mateix i no pot venir.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Bé, doncs , esperem que no sigui res i el Sr. Secretari pren nota
de l’absència.
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost General
de la Corporació municipal i de la plantilla del personal de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès per a l’any 2018.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 20 de desembre de 2017, amb el contingut següent:

ATÈS l’aprovació inicial del Pressupost General de la l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2018, per part del Ple de la Corporació municipal, en
sessió extraordinària, de data 16 de novembre de 2017.
ATÈS la publicació, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data
20 de novembre de 2017 (CVE: 0217042650), de l’edicte de l’aprovació inicial
del Pressupost General de la l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any
2018.
ATÈS que durant el període d’exposició pública, s’han presentat escrits, per
part del Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
que s’han de qualificar com d’al·legacions, a l’aprovació inicial del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, del Ple de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió extraordinària, de data 16 de
novembre de 2017, on sol·licita que s’anul·li l’acord de l’aprovació inicial del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, al
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número de
registre ENTRA-2017-10721, de data 11 de desembre de 2017 i amb número de
registre ENTRA-2017-10854, de data 14 de desembre de 2017.
ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal, de data 15 de desembre de 2017,
que resol les al·legacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, derivat de l’aprovació inicial del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, al Registre
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d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número de registre
ENTRA-2017-10721, de data 11 de desembre de 2017 i amb número de
registre ENTRA-2017-10854, de data 14 de desembre de 2017.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- RECONÈIXER la legitimació per presentar les al·legacions
manifestades, pel Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, als escrits presentats al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, amb número de registre ENTRA-2017-10721, de data 11 de desembre
de 2017 i amb número de registre ENTRA-2017-10854, de data 14 de desembre
de 2017, on sol·licita l’anul·lació de l’acord de l’aprovació inicial del Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, pel següents
motius:
a) El Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, compleix la consideració d’interessat, d’acord amb la regulació
de l’article 170.1.c) 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,
atès que vetlla pels interessos professionals o econòmics dels empleats
públics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
SEGON.- DESESTIMAR l’al·legació manifestada ...
... la manca de l’informe previ, a que té dret el Comitè Unitari de
Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès d’elaborar, sobre
aquelles decisions que hagin d’estar debatudes pel plenari de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en matèria de personal.
... atès que, donant compliment al que s’estableix a 166 i 168 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, l’informe previ, del Comitè Unitari de
Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, no es tracta d’un
document administratiu essencial per a la confecció del pressupost.
TERCER.- DESESTIMAR l’al·legació manifestada ...
.. de la impossibilitat d’analitzar el volum de documentació aportada per
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que respon a la petició d’informació
necessària per poder estudiar el contingut de l’expedient de l’aprovació
inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l’any 2018, formulada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, amb número de registre ENTRA-2017-10061 de data 17 de
novembre de 2017.
... atès que, donant compliment al que s’estableix a 169.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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reguladora de les hisendes locals, l’expedient administratiu de l’aprovació inicial
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018
(inclosa tota la que fa referència a l’àmbit del personal (Cost del Capítol IPersonal del Pressupost de despeses, Plantilla, Memòria, Annex de personal, així
com els informes preceptius), ha estat en exposició pública, a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, durant el termini de quinze (15)
dies –que s’inicia en data 21 de novembre de 2017 i finalitza en data 14 de
desembre de 2015-, per tal que els interessats poguessin analitzar-lo i presentar
reclamacions i suggeriments contra aquest. En aquest sentit, el Comitè Unitari
de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, com interessat en el
procediment, es podia haver personat, als efectes de comprovar tot el contingut
de l’àmbit personal.
Tanmateix, s’ha de posar de manifest que el contingut del Capítol I-Personal del
Pressupost de despeses, així com la Plantilla, han estat objecte de negociacions
entre el Govern municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Comitè
Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i, en cap moment,
s’ha fet cap denegació a l’accés a la informació.
QUART.- DESESTIMAR les al·legacions manifestades, pel Comitè Unitari de
Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als escrits presentats al
Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, amb número de
registre ENTRA-2017-10721, de data 11 de desembre de 2017 i amb número de
registre ENTRA-2017-10854, de data 14 de desembre de 2017, on sol·licita
l’anul·lació de l’acord de l’aprovació inicial del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018, atès que no s’ajusten a cap
dels supòsits taxats a l’article 170.2. 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.
CINQUÈ.- APROVAR definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès per a l’any 2018, amb els següents estats d’Ingressos i de
Despeses:
PRESSUPOST D’INGRESSOS

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

PROPOSTA
2018
12.180.744,62 €

A.1

OPERACIONS CORRENTS

11.950.744,62 €

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

Capítol I

Impostos directes

6.755.000,00 €

Capítol II

Impostos indirectes

Capítol III

Taxes i altres ingressos

1.789.947,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

3.141.397,62 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

A.2

250.000,00 €

14.400,00 €

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol VI

230.000,00 €

Alienació d’inversions reals

0,00 €
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Capítol VII
B)

Transferències de capital

230.000,00 €

OPERACIONS FINANCERES

Total VIII

Actius financers-Bestretes al personal

Total IX

Passius financers-Operacions de crèdit
TOTAL INGRESSOS

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

PRESSUPOST DE DESPESES

A)

OPERACIONS NO FINANCERES

PROPOSTA
2018
12.318.227,76 €

A.1

OPERACIONS CORRENTS

10.713.227,76 €

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

Capítol I

Despeses de personal

4.037.369,56 €

Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis

4.879.350,86 €

Capítol III

Despeses financeres

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Fons de contingència i altres imprevistos

A.2

209.303,05 €
1.277.812,79 €
309.391,50 €

OPERACIONS DE CAPITAL

1.605.000,00 €

Capítol VI

Inversions reals

1.605.000,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

B)

0,00 €

OPERACIONS FINANCERES

1.287.516,86 €

Total VIII

Actius financers-Bestretes al personal

Total IX

Passius financers-Operacions de crèdit
TOTAL DESPESES

50.000,00 €
1.237.516,86 €
13.605.744,62 €

SISÈ.- APROVAR definitivament les Bases d'execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018 que formen part d’aquest
expedient.
SETÈ.- APROVAR definitivament la Plantilla del personal de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès per a l’any 2018, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual.
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VUITÈ.- REMETRE còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i Administracions
Públiques.
NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord, al Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
DESÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord, a Intervenció/Serveis Econòmics de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Molt bé, doncs passaríem a aquest Ple extraordinari que hem fet per
resoldre les reclamacions i si s’escau l’aprovació definitiva del pressupost general i la
plantilla de personal de l’Ajuntament.
Té la paraula el Sr. Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Gràcies. Després de l’aprovació inicial del pressupost i de la seva
exposició al públic, hi ha hagut una al·legació per part del Comitè Unitari de
Treballadors de l’Ajuntament. S’ha estudiat aquesta al·legació per part dels Serveis
Tècnics i es proposa al plenari la desestimació, fan referència en una primera instància
és reconèixer la legitimació per presentar al·legacions pel Comitè Unitari i després una
de les qüestions que plantejaven era la manca d’informe previ que té dret el Comitè
Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de la Roca d’elaborar sobre aquestes edicions
que han estat debatudes en el Plenari en matèria de personal.
Anem a veure, aquest informe previ que no és obligatori tampoc no forma part de la
documentació essencial per a la confecció del pressupost, per tant, es proposa
desestimar, després explicaré quina informació ha rebut del pressupost el Comitè
Unitari de Treballadors en diferents reunions.
Després també manifestaven la impossibilitat d’analitzar el volum de la documentació
aportada per part de l’Ajuntament que respon a la petició d’informació necessària per
poder estudiar el contingut de l’expedient de l’aprovació inicial del pressupost de la
Roca per a l’any 2018, que van formular en un registre d’entrada.
A veure, un cop exposat al públic, el pressupost municipal està a disposició d’aquelles
personals que vulguin venir-lo a consultar i amés, val a dir, que previ a l’aprovació del
pressupost, hi ha hagut unes reunions entre el govern municipal i el Comitè Unitari de
Treballadors en què se’ls va facilitar aquesta informació i se’ls va donar explicacions.
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Ells van manifestar alguns desacords en alguns aspectes, però això es va produir, per
tant, el que es planteja és la desestimació de les al·legacions presentades per part del
Comitè i l’aprovació del pressupost en les mateixos termes en què es va aprovar
inicialment amb un pressupost global d’ingressos de 13.605.744,62 € i amb unes
despeses pel mateix import, així com la plantilla orgànica de l’Ajuntament tal com la
vam explicar en el seu moment.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Alguna intervenció? Cao intervenció?
Doncs, passarem a votació.
Votacions:
S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup
municipal de CIU
Sr. Alcalde.- Gràcies al ser un ple extraordinari, teníem aquest punt de l’ordre del dia
només. Aquest Ple és molt ràpid de fer perquè en aquest cas hem avaluat les
al·legacions presentades pel Comitè, s’ha desestimat i s’han aprovat aquestes
desestimacions i, per tant, passar l’aprovació definitiva del pressupost per a l’any
2018, doncs desitjar a tothom que tingui un bon any, unes bones festes, la part que
ens queda. Dir-los que aquí fora trobarem un calendari que hem fet l’edició del
calendari 2018. Si en voleu recollir un dels exemplars, doncs encantats de que el
pugueu tenir i, en principi, us voldríem dir que aquests, demà hi ha l’entrega de cartes
dels reis a la Torreta, demà passat a Santa Agnès i dilluns a la Roca. Entre tant també
tindrem el concert de Nadal dissabte al centre cultural a les 20.00 h amb l’orquestra
Ciutat de Mataró i diumenge el cap d’any al centre cultural i el dia 2 comença el Parc
de Nadal que es muntarà aquest cap de setmana i aprofitant també els direm que
estan instal·lant ja les cistelles que havíem parlat en el seu moment, de que es faria
una instal·lació a les cistelles de la pista central del complex esportiu, del pavelló i avui
tot just ho estan fent i també dir-vos que estem canviant la il·luminació de la zona
esportiva, començant per vestuaris i passadissos i la pista d’handbol i basquet, per la
resta, em sembla que ara no ens deixem res. Acabar l’any el millor possible i
començar-lo millor. Ah sí, i si ho voleu fer, hi ha un grup de gent que cada cop som
més, que anem a fer les campanades a l’església de Sant Sadurní, aprofitant el rellotge
i ens trobem allà. Si voleu, doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
20 hores i 11 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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