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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA DE 29 
DE NOVEMBRE DE 2018 NÚM. 9/2018

ASSISTENTS:

Alcalde: Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors: Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC

Sr. Jordi Mas Arcarons 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, regidora no adscrita
    Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

 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 20.02 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, Carles 
Fernández Pérez 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, Antoni López Alonso, a la realització de la 
Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 
indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 27 de 
setembre de 2018 i de la sessió extraordinària de 11 d’octubre de 2018.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
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B.1 Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2018

B.2 Aprovació del calendari de Juntes de Govern Local ordinàries de gener a maig  
l’any 2019

B.3 Aprovació del calendari de Plens ordinaris de gener a març  l’any 2019

B.4 Aprovació del nomenament de la jutgessa de pau titular del municipi de la Roca del 
Vallès.

Àrea de Serveis Econòmics 

B.5 Aprovació de la liquidació dels resultats econòmics de l’any 2017 del conveni de 
transport per a la millora del serveis de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, 
les Franqueses i la Roca del Vallès.

B.6 Aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2019

B.7 Aprovació del  pressupost de l’any 2019

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.8 Aprovació provisional del text refós del Pla parcial d’ordenació del sector SPM-4 
Vilalba 

C)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte de l’informe de període mig de pressupost i morositat del 3r 
trimestre de 2018.

C.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 1163/2018, de 9 de novembre de 
2018, mitjançant la qual s’aprova  la modificació pressupostària 09/2018

C.3 Dació de compte la Resolució d’Alcaldia 1234/2018, de 22 de novembre de 2018, 
mitjançant la qual es modifica la Resolució d’Alcaldia núm. 1163/2018 de  modificació 
pressupostària 09/2018

C.4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, núm. 1223/2018, de 20 de novembre 
de 2018, mitjançant la qual s’aprova la modificació pressupostària 10/2018.

C-5 Resolucions d’Alcaldia

C-6 Informacions d’Alcaldia

C-7  Precs i preguntes
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Sr. Alcalde.- Farem un minut de silenci per totes les víctimes que s’hagin produït 
tenint una atenció especial que diumenge dia 25 commemoràvem..., era un dia 
especial, és el Dia contra la violència de gènere, contra la violència de les dones, 
contra les dones. Per tant, si us sembla, iniciarem el minut de silenci.

(El Ple fa un minut de silenci.)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

B) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 27 
de setembre de 2018 i de la sessió extraordinària de 11 d’octubre de 2018.

Moltes gràcies. Donem inici a la sessió plenària quan són les 20 hores i 1 minut. 
L’apartat A de l’ordre del dia és assumptes de tràmit i tenim l’aprovació dels 
esborranys de les actes de les sessions plenàries, l’ordinària de 27 de setembre de 
2018 i l’extraordinària d’11 d’octubre de 2018. Alguna qüestió sobre les actes?

Doncs passarem primer a aprovació, a votació per si s’aprova, l’acta de la sessió 
plenària del 27 de setembre de 2018.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovada per unanimitat.

I ara tot seguit passem a la votació de l’acta de la sessió extraordinària de l’11 
d’octubre de 2018.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1 Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2018
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Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, amb el contingut següent:

Confeccionat el resum numèric, a data 1 de gener del 2018, 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. 

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

PRIMER.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d´habitants del municipi 
de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2018, amb un total de 10.666 
persones, segons el resum que s’expressa a continuació:

NOMBRE D´HABITANTS -  1 de gener de 2018

       Total ......... 10.666 habitants

SEGON.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1 de 
gener de 2018, d’acord amb el procediment degudament establert a l’efecte. 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem tot seguit a l’apartat B de dictàmens, propostes o mocions 
resolutòries. Primer, les propostes de l’Àrea de Secretaria. El punt B1 és el punt que fa 
referència a l’aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2018.

D’acord amb la informació que ens facilita la Diputació de Barcelona, la població a 1 de 
gener de 2018 era de 10.666 habitants. Per tant, hi ha... Perdó, aquí, hi ha una 
diferència respecte al 2017 de 130 habitants, el que significa 1,23 i escaig d’increment. 
Per tant, és un increment petit. Recordar que vam arribar als 10.000 habitants l’any 
2008, amb 10.034 habitants i en aquests onze anys, doncs el creixement ha estat de 
622 habitants..., 632 habitants, perdó, en deu anys. Per tant, ha estat un creixement, 
doncs, relativament pausat respecte a creixements que teníem anys anterior. La xifra 
a nivell...
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Després en tot cas els podem facilitar, si algú té interès, el desglossament que des de 
l’ajuntament, amb dades de l’ajuntament, fem per nuclis de població. Així, a grans 
números, a la Roca estaríem sobre 6.451 habitants; a la Torreta, 2.733; i a Santa 
Agnès, 1.504. D’acord? Hi ha una petita diferència per un tema d’altes i baixes entre 
aquestes dades que els he donat desglossades i les dades agrupades que ens facilita 
diputació. Però si tenen interès, doncs els podem facilitar aquesta mateixa 
documentació.

Alguna qüestió? No? Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

B.2 Aprovació del calendari de Juntes de Govern Local ordinàries de gener a 
maig l’any 2019

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, 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 2019.

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 
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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 juntes de gener 
a maig de l’any 2019: 

dia màxim 
per entregar 
l'expedient a 
l’interventor

dia màxim 
per entregar 
l'expedient al 

secretari 

dia 
convocatòria sessions 

19/12/2018 21/12/2019 02/01/2019 07/01/2019
Gener

02/01/2019 08/01/2018 16/01/2019 21/01/2019
16/01/2019 22/01/2019 30/01/2019 04/02/2019

febrer 
30/01/2019 05/02/2019 13/02/2019 18/02/2019
13/02/2019 19/02/2019 27/02/2019 04/03/2019

març
27/02/2019 05/03/2019 13/03/2019 18/03/2019
13/03/2019 19/03/2019 27/03/2019 01/04/2019
27/03/2019 02/03/2019 10/04/2019 15/04/2019abril
10/04/2019 16/04/2019 24/04/2019 29/04/2019
17/05/2019 23/04/2019 30/04/2019 06/05/2019

maig
02/05/2019 07/05/2019 15/05/2019 20/05/2019

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.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B2, que és el calendari de juntes de govern local 
ordinàries de gener a maig de 2019. Ja des de fa un temps, doncs, passen per ple el 
calendari tant de juntes com de plens. Aquí es planifiquen les juntes des del 7 de 
gener, teníem planificades fins a desembre d’aquest any, des del 7 de gener fins al 20 
de maig, que és el dilluns anterior a la data del 26 de maig, que és quan hi haurà les 
eleccions municipals. I aquí es planifica el dia màxim d’entrega d’expedients a 
interventor, a secretaria, el dia de la convocatòria i el dia de la sessió. Pràcticament 
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tots els mesos en tenen dos, perquè es fa cada quinze dies, un dilluns cada quinze 
dies, excepte el mes d’abril, que té tres dilluns.

Alguna qüestió? Passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

B.3 Aprovació del calendari de Plens ordinaris de gener a març l’any 2019

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, 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 2019. 

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, 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:
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PRIMER.- Establir el següent calendari d’organització per a les comissions 
informatives  i per als plens de l’any 2019:

Comissions 
Informatives sessions plenàries

                   
dia màxim 
per entregar 
l'expedient  
a 
l’Interventor

dia màxim 
per 
entregar 
l'expedient 
al secretari 

dia 
convocatòria 

Comissió 
informativa

sessions 
Comissió 

informativa 

dia 
convocatòria 

ple 

sessions               
Ple

GENER 09/01/2019 15/01/2019 21/01/2019 24/01/2019 28/01/2018 31/01/2019

MARÇ 06/08/2018 12/03/2019 18/03/2019 21/03/2018 25/03/2019 28/03/2019

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.- Passem al punt B3, que és el mateix, el calendari, però dels plens 
municipals. Es planifiquen dos plens municipals, que és el corresponent a gener i al 
mes de març. El ple del mes de maig tocarà després d’eleccions, perquè és el 30 de 
maig i, per tant, serà un ple en el qual s’hauran realitzat les eleccions i, per tant, en 
tot cas, serà un ple en què s’hauran d’aprovar les actes anteriors i podem aprofitar 
aquest ple per fer el tancament d’actes com es fa habitualment després d’unes 
eleccions municipals. Encara no estarà constituït el nou ajuntament, perquè són 
aproximadament uns quinze dies després de les eleccions, però sí que podrem realitzar 
aquest..., podrem, diguem-ne, deixar tancat tot el tema d’actes, però no es planifica 
aquí. Per tant, són els plens del 31 de gener, plens ordinaris, i el 28 de març.

Alguna qüestió? Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

B.4 Aprovació del nomenament de la jutgessa de pau titular del municipi de la 
Roca del Vallès.

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, amb el contingut següent:

Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia de 27 de juliol de 2018, es va  acordar 
anunciar la convocatòria pública per a l’elecció de Jutge/Jutgessa titular del 
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Jutjat de Pau del municipi de la Roca del Vallès, d’acord amb allò que disposen 
l’article 13 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau i 
l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial – LOPJ-.

Vist que dita convocatòria va ser anunciada, mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de setembre de 2018.

Vist que aquesta convocatòria també va ser anunciada en el Jutjat Degà de 
Granollers, en el Jutjat de Pau de la Roca del Vallès i en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

Vist que el 19 de setembre de 2018, amb NRGE 9442, la Sra. Marta Saladrigas 
Álvarez, va presentar la seva sol·licitud per a obtenir les places de Jutgessa de 
Pau titular i substituta, del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès. 

Vist que el 27 de setembre de 2018, amb NRGE 9722, la Sra. Maria Àngels 
Mateo García, va presentar la seva sol·licitud per a obtenir plaça de Jutgessa de 
Pau titular del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès.

Vist que l’article 101 de la LOPJ estableix que els jutges de Pau i els seus 
substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia corresponent, i que el nomenament recaurà en 
les persones escollides pel respectiu Ajuntament.

Atès que els Jutges de Pau i els seus substituts han de ser escollits pel Ple de 
l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, 
entre les persones que, reunint les condicions legals així ho sol·licitin, i què en 
el cas que no n’hi haguessin el Ple els escolliria lliurement. 

Vist que l’article 102 de la LOPJ preveu que podran ser nomenats Jutges de 
Pau, tant titular com substitut, els qui, no essent llicenciats en dret, reuneixin 
els requisits establerts a la Llei per a l’ingrés en la carrera judicial, i no estiguin 
inclosos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes pel 
desenvolupament de les funcions judicials, llevat de l’exercici de les activitats 
professionals o mercantils.

Vist que les dues candidates presentades a la convocatòria reuneixen els 
requisits per a poder ser escollides Jutgessa de Pau i, per aquest motiu, es 
considera adient presentar la proposta perquè sigui discutida en el marc de la 
Comissió Informativa i aquesta dictamini sobre la seva elecció a escollir pel Ple 
de la Corporació. 

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

PRIMER.- VALORAR la sol·licitud i Currículum Vitae de la senyora Maria Àngels 
Mateo García, que s’ha presentat a la convocatòria per a ser nomenada 

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 bd403e89cfe44fb5bea145f8f22d80f5001 Data document: 10/01/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 11/02/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 11/02/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=bd403e89cfe44fb5bea145f8f22d80f5001


                                                                                    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

10

Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, als efectes de 
dictaminar la proposta que ha de passar a votació del Ple de la Corporació. 

SEGON.- Una vegada valorada la candidatura presentada, i de considerar-se la 
mateixa idònia pel càrrec de Jutgessa de Pau titular de la Roca del Vallès, 
adoptar la següent proposta d’acord plenari que dirà en la seva part dispositiva: 

PRIMER.- ELEGIR a la Sra. Maria Àngels Mateo García com a 
Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, per un 
període de quatre (4) anys. 

SEGON.- CERTIFICAR que la candidata elegida no incorre en els 
motius d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la 
LOPJ. 

TERCER.- ADJUNTAR certificat acreditatiu del quòrum del present 
acord, així com el Currículum Vitae i DNI de l’elegida i fotocòpia del 
BOPB on ha estat anunciada la vacant.
 
QUART.- COMUNICAR el present acord al Jutjat Degà de Granollers i 
a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
perquè aquesta última procedeixi al nomenament de la persona 
escollida. 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, així com al 
Jutjat de Pau de la Roca del Vallès. 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B4, que és el de l’aprovació del nomenament de la jutgessa de 
pau titular del municipi de la Roca del Vallès. Calia renovar, perquè havia venut ja el 
termini de la jutgessa de pau, posteriorment vencerà el de la titular, es va obrir 
convocatòria perquè es presentessin, es van tornar a presentar la jutgessa de pau 
titular i la suplent, totes dues. I la valoració és atès que l’actual jutgessa de pau, 
doncs, està desenvolupant la seva tasca sense més problemes i amb normalitat, així 
era mantenir l’actual jutgessa de pau en el càrrec, que és la senyora Maria Àngels 
Mateo Garcia.

Per tant, el que es planteja és valorar la sol·licitud i currículum de la senyora Maria 
Àngels Mateo, que s’ha presentat per a jutgessa de pau i, doncs, proposar el seu 
nomenament com a jutgessa de pau per al nou període que s’obre ara.

Alguna qüestió? Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

Àrea de Serveis Econòmics 

B.5 Aprovació de la liquidació dels resultats econòmics de l’any 2017 del 
conveni de transport per a la millora del serveis de viatgers per carretera a 
Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès.

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, amb el contingut següent:

ATÈS l’existència Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers 
per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del 
Vallès.

ATÈS l’existència de la documentació econòmica, elaborada per la mercantil 
Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, amb els valors 
econòmics que resulten de la liquidació de l’any 2017, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport 
Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament 
de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat 
Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a 
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.

ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 17 d’octubre de 2018, que analitza els aspectes econòmics de la 
liquidació de l’any 2017, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les 
Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:
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PRIMER.- APROVAR la documentació, presentada per la mercantil Empresa 
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, en relació a la liquidació de l’any 
2017, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, amb el següent resultat econòmic:

Pel que fa referència al TRANSPORT URBÀ - LA ROCA DEL VALLÈS:
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Pel que fa referència al TRANSPORT URBÀ – TRANSGRAN:

SEGON.- INFORMAR que la documentació aportada per la mercantil Empresa 
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, en relació a la liquidació de l’any 
2017, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès, ha estat sotmesa a una fiscalització limitada prèvia, per part de la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i no s’han observat 
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indicadors econòmics, que puguin comportar d’un procediment de requeriment de 
documentació complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb 
CIF/NIF número A-08005696, aquella documentació complementària -de conèixer 
circumstàncies posteriors-, que facin necessària l’obertura un procediment de 
fiscalització, tot això, d’acord amb la normativa vigent.

QUART.- INFORMAR a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número 
A-08005696, que disposa de quinze (15) dies per ingressar la regularització que 
resulta de la liquidació de l’any 2017, corresponent als resultats econòmics del 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la 
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, que s’haurà d’efectuar 
al compte bancari, amb número d’IBAN ES03 2100 0316 1602 0000 1819, obert a 
l’entitat financera CaixaBank, SA.

CINQUÈ.- ADVERTIR a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número 
A-08005696, 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 la primera factura conformada, a nom de la 
mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, per la 
prestació del transport públic de l’any 2018.

SISÈ.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i de personals, per 
no disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora 
regulada als articles 214 i 219 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, així 
com tampoc del temps necessari per implementar els procediments 
d’intervenció formal (que consisteix en la verificació del compliment dels 
requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els 
documents que preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni 
d’intervenció material (que consisteix en la comprovació real i efectiva de 
l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en 
les entitats del sector públic local, ni aquelles altres d’auditories financeres o de 
compliment, l’abast de la fiscalització es limita a la fiscalització limitada prèvia on 
s’examina, abans que es dicti la corresponent resolució administrativa, tot acte, 
document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut 
econòmic o moviment de fons i valors, amb la finalitat de garantir, segons el 
procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions 
aplicables en cada cas. Aquest exercici de la funció interventora no atendrà a 
qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
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5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a la mercantil 
Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, als efectes escaients.

VUITÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

NOVÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a la Policia Local de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

DESÈ.- TRASLLADAR l’acord de 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.- Passem tot seguit a l’àrea de Serveis Econòmics, on el punt B5 és 
l’aprovació de la liquidació dels resultats econòmics de l’any 2017 del conveni de 
transport per a la millora del serveis de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, 
les Franqueses i la Roca del Vallès. Aquí tenim, diguem-ne, a liquidació de l’any 2017 
de dos serveis. Per una banda, hi ha la línia municipal, la L51, que és la línia de 
l’ajuntament i, per una altra banda, tenim el que seria la nostra participació en 
Transgran, que és la línia de Granollers que passa per la Torreta.

Pel que fa a la línia municipal, les dades jo crec que són interessants perquè segueixen 
demostrant una millora, o sigui, un increment d’utilització per part dels usuaris. En 
concret, la liquidació ha tingut un cost total de 281.872 euros, que pràcticament és la 
mateixa del 2016, o sigui, a nivell de despeses, no s’ha incrementat la despesa. Però a 
nivell d’ingressos per tarifa és de 141.499,19 respecte a 124.329,50 de l’any 2016. 
Això significa que s’ha produït un 13,81 per cent d’increment. Una part d’aquest 
increment ve pels increments tarifaris que hi ha, però no va ser únicament d’aquests 
diners, per tant, també hi ha un increment d’usuaris.

L’aportació que ha de fer l’ajuntament a l’incrementar-se aquesta..., o sigui, nosaltres 
cobrim el dèficit, doncs l’aportació municipal ha de ser de 140.373,05 respecte, 
diguem-ne, al dèficit que va haver de cobrir l’ajuntament l’any 2016, que era 
158.981,78. Per tant, una disminució de l’11,70 per cent. Com que nosaltres fem 
aportacions fixes, tenim una aportació fixa, teníem una aportació que cobria 170.000 
euros, per tant, en aquests moments, hi ha devolució, es produirà una devolució de 
29.913,19 euros. Això pel que seria a la línia 51, a la línia municipal.

I pel que fa al Transgran, aquí els números són les despeses, 1.912.435, els ingressos, 
933.729,18, i la part que ens toca cobrir a nosaltres, que és un 3,88 per cent del 
dèficit que serien 978.000, és de 37.973. Per tant, nosaltres hem fet aportacions a 
compte de l’ordre d’uns 40.000 euros, però també hi ha el tema, diguem-ne, dels bons 
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que bonifiquem per a gent gran i així, al final, el saldo que ens queda és un saldo 
positiu de 291 euros, pràcticament hem equilibrat una cosa amb l’altra.

També hi ha un increment no tan important percentualment en el nombre d’usuaris en 
tot el servei de Transgran. Aquí no tenim el desglossament, perquè ells no el poden 
realitzar, pel que seria exclusivament el tram que passa per la Torreta. L’increment 
d’ingressos per tiquets és de 3,12 per cent. Aquest sí que és més proper al que serien 
els increments que es van produir, diguem-ne, d’increment tarifari. Per tant, aquestes 
són les dades de què disposem. Pel que afecta el servei pròpiament municipal, doncs, 
es veu una millora en la utilització, un increment en la utilització per part dels usuaris.

Alguna qüestió? Senyor Martín...

Sr. Martín.- Sí, buenas noches. Aun sabiendo que solo estamos hablando de números 
y de cifras y que no son malas, está bien que también nos acordemos de lo que 
llevamos hablando desde 2015, como mínimo, desde el Grupo Municipal de Iniciativa y 
es el servicio que se le está dando a la ciudadanía. Seguimos sin tener cubierta la 
banda horaria que va desde la dos a las cuatro al hospital, seguimos teniendo un 
desfase horario con los servicios de Rodalies, donde es penoso, donde todos los padres 
del municipio tienen que desplazarse hasta Granollers porque el tren te obliga a estar 
en Granollers parado mínimo, mínimo, media hora, mínimo. Tenemos también el 
problema de que en los años de ajustes económicos, por no llamarlo recortes, también 
quitamos servicios de autobuses los fines de semana, que a lo mejor sería también 
importante que nos planteáramos recuperar, etcétera. Seguimos sin tener un buen 
servicio de conexión con Mataró, es impresionante que todavía, a día de hoy, 
tengamos que hacer esa vuelta atrás y ese incremento, que siempre nos dicen lo 
mismo. Pero, quiero decir, las cifras van bien, pero a lo mejor si peleáramos todos 
juntos, que lo hacemos, que no lo dudo, por mejorar este servicio, tal vez las cifras 
serían mejores.

Y para muestra, un botón. La hija de un amigo ha tenido que ir esta mañana a Mataró 
para llegar a Mataró a las nueve de la mañana y ha llegado a las diez y pico, así de 
fácil. ¿Por qué? Porque tenemos una mala conexión con Mataró. Y en lo de Granollers, 
todos somos soportadores de cómo está el servicio con Granollers. Los datos son muy 
buenos, pero yo creo que deberíamos de pelear ahora por mejorar el servicio. Que no 
estoy poniendo en duda que lo hagamos, ¿eh? porque Fortí en su momento ya estaba 
continuamente con Sagalés, no dudo en ningún momento de que Albert lo haga, pero 
que no se nos olvide.

Gracias.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna qüestió més? Senyor Gil...

Sr. Gil.- Bé, amb la mateixa situació que comenta, ahir hi va haver la vintena 
assemblea de l’AMTU i es va parlar d’una situació de deu municipis, evidentment són 
municipis de diferents mides que el nostre, on està aplicat el TAD, és el transport a 
demanda, i està funcionant. El que sí que és cert és que la nostra situació potser no és 
tan adient, diguem-ne, per a aquest tipus de transport, però jo a l’acabar ahir 

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 bd403e89cfe44fb5bea145f8f22d80f5001 Data document: 10/01/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 11/02/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 11/02/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=bd403e89cfe44fb5bea145f8f22d80f5001


                                                                                    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

17

l’assemblea vaig estar parlant amb el seu director general per tal de poder fer l’estudi 
d’aquest transport a demanda en diferents zones del municipi. I una que els vaig 
comentar era aquesta, el fet que no pot ser que tinguem aquesta necessitat des de 
l’hospital d’anar cap a la Torreta i continuar cap a la Roca o arribar a Santa Agnès i que 
no es pugui fer.

Evidentment això també va lligat a un tema d’aplicatius mòbils i aplicatius de 
pagament perquè això també s’haurà de fer, però l’AMTU també està treballant per fer 
una targeta de transport i que, per tant, no hagin de ser depèn de quines zones que 
ara avui en dia s’han de pagar dobles zones o el que sigui, sinó que s’hagi de poder 
resoldre aquest tema, i seguim treballant amb això. La voluntat és d’omplir amb 
vehicles més petits i a demanda aquestes situacions. Cert que quan t’ho expliquen o 
quan ho veus en un vídeo és molt senzill, perquè t’ho posen tot com si acabés sent un 
taxi, diguem-ne, que recull la gent, acaba sent un autobús, diguem-ne, que ens 
podríem permetre el luxe que si surt des d’una part de Granollers i ningú li ha fet 
parada i no té cap parada, per exemple, a l’hospital, però, en canvi, sí que en tingués 
quatre de peticions a la Torreta o quatre a la Torreta i dues a la Roca, doncs podria 
venir, fer el recorregut perquè ell mateix es salta el temps. O sigui, decideix, a través 
de l’aplicatiu, que no farà la volta perquè si no hi ha ningú que l’estigui esperant no cal 
anar-hi, perquè és a demanda, precisament i, per tant, poder buscar una solució.

Esperem que ells ho segueixin treballant, nosaltres formem part de la..., seguim 
formant part de l’AMTU, o sigui, formem part de l’AMTU i, per tant, aquestes millores 
són interessants. Jo vaig demanar de fer algun tipus de reunió i, per tant, quan ens 
proposin aquestes coses o pugui estar més en marxa, doncs encantat de poder-los 
convidar i que ens asseiem i mirem... Al final aquí els operadors, si els ho posem així i 
ells cobren aquest tipus de moviments, ells seran els primers interessats perquè 
evidentment ells no..., Sagalés ja ho està fent com a operador en altres municipis on li 
està sortint bé, per tant, el que li harem d’explicar nosaltres pràcticament ens ho 
explicarà millor ell com fer-ho a nosaltres, que no pas nosaltres a ell.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més? Doncs passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per 14 vots favorables i 3 abstencions.

B.6 Aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2019

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, amb el contingut següent:

ATÈS el que s’estableix a l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
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ATÈS la documentació inclosa a l’expedient de l’aprovació del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, així com de 
l’aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2019.

ATÈS que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a 
l’aprovació del límit de despesa no financera per a l’any 2019, segons el que 
disposa l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, que dona compliment al que disposa l’article 30 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

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

PRIMER.- Aprovar el límit màxim de la despesa no financera per a l’any 2019, 
coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que 
marcarà el sostre de l’assignació dels recursos dels seus pressupostos, i que 
queda fitxada en els següents resultats:

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem al punt B6, que és l’aprovació del límit de despesa no financera 
per a l’any 2019. Previ a l’aprovació del pressupost municipal, cal l’aprovació, la 
delimitació del límit de despesa no financera d’acord amb la nova legislació. Aquesta es 
calcula a partir de, per una banda, el que seria l’estimació, en el nostre cas ja és de 
pressupost perquè el presentem també seguidament dels capítols de l’1 al 7 de les 
previsions o el pressupost preparat per al 2019, al qual es fan uns ajustaments 
d’interessos de deute, uns ajustaments que provenen a partir del càlcul de l’execució 
del pressupost dels darrers tres exercicis, i després es defineix el marge d’augment 
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fins al límit de la taxa de referència que es basa en el..., diria, en el pressupost de 
l’any anterior més..., és a dir, aplicant-li el que seria la regla de despesa per a aquest 
any, que és un 2 i escaig per cent, un 2,7 per cent. Això es resta del que seria la part 
prevista pel pressupost de 2019 dels capítols 1 i 7, i acaba donant un resultat, que en 
el nostre cas és de 13.579.174,02, que aquest seria el límit de despesa no financera 
per a l’any 2019.

Diguem-ne, és un procediment de càlcul a partir d’unes dades existents i l’únic 
element que no és a partir de dades existents és el que és el que seria l’estimació de 
2019, que en el nostre cas no és una estimació, sinó que ja és la suma de capítols de 
l’1 al 7 del pressupost que presentarem en el punt que aprovarem..., que proposarem 
l’aprovació a continuació. Per tant, el límit de despesa no financera, ja dic, és 
13.579.174,02 euros.

Alguna qüestió? Senyor Álvarez? No?

Sr. Álvarez.- Bé, poca cosa a dir, entenem que és un tema tècnic de càlcul en base a 
partides pressupostàries, no estem parlant de pressupost en si, sinó que d’un màxim i, 
per tant, aquí hi ha poca cosa a dir a nivell polític. Nosaltres votarem que sí.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. El punt següent és el que podem entrar ja en els temes 
de pressupost, que és on... Doncs gràcies.

Si no hi ha res més, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

B.7 Aprovació del pressupost de l’any 2019

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, amb el contingut següent:

ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, el Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2019, conté la previsió del Pressupost d’ingressos i 
del Pressupost de despeses.

ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, és la prevista a l’article 
168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que estableix el contingut dels 
pressupostos dels ens locals.

Atès que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a 
l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2019, així com l’aprovació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per a l’any 2019, segons allò que disposa l’article 22.2. 
lletres e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.

VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 19 de novembre de 2018, donant compliment a allò que disposa 
l’article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2019 amb els següents Pressupost d’ingressos i 
Pressupost de despeses:

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAPÍTO
L DENOMINACIÓ PROPOSTA

2019
A) OPERACIONS NO FINANCERES 12.584.070,11 €
A.1 OPERACIONS CORRENTS 12.395.283,45 €

Capítol I Impostos directes 7.120.000,00 €
Capítol II Impostos indirectes 300.000,00 €
Capítol 

III Taxes i altres ingressos 1.829.050,00 €

Capítol IV Transferències corrents 3.131.833,45 €
Capítol V Ingressos patrimonials 14.400,00 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 188.786,66 €
Capítol VI Alienació d’inversions reals 0,00 €

Capítol 
VII Transferències de capital 188.786,66 €

B) OPERACIONS FINANCERES 50.000,00 €

Total VIII Actius financers-Bestretes al 
personal 50.000,00 €

Total IX Passius financers-Operacions 
de crèdit 0,00 €

TOTAL INGRESSOS 12.634.070,11 €
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PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTO
L DENOMINACIÓ PROPOSTA

2019
A) OPERACIONS NO FINANCERES 11.328.568,93 €
A.1 OPERACIONS CORRENTS 11.084.282,27 €

Capítol I Despeses de personal 4.222.149,19 €

Capítol II Despeses en béns corrents i 
serveis 5.045.030,41 €

Capítol 
III Despeses financeres 132.874,01 €

Capítol IV Transferències corrents 1.429.082,81 €

Capítol V Fons de contingència i altres 
imprevistos 255.145,85 €

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 244.286,66 €
Capítol VI Inversions reals 244.286,66 €

Capítol 
VII Transferències de capital 0,00 €

B) OPERACIONS FINANCERES 1.305.501,18 €

Total VIII Actius financers-Bestretes al 
personal 50.000,00 €

Total IX Passius financers-Operacions de 
crèdit 1.255.501,18 €

TOTAL DESPESES 12.634.070,11 €

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019 que formen part d’aquest 
expedient.

TERCER.- Aprovar inicialment la Plantilla del personal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2019, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
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QUART.- Exposar al públic el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2019, les Bases d’execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019 i la Plantilla del personal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019, pel termini de quinze (15) 
dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
tauler electrònic de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions 
pels interessats, entenent-se el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2019, les Bases d’execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019 i la Plantilla del personal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2019 definitivament aprovats en 
el supòsit de no produir-se reclamacions.

CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i 
Administracions Públiques.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem, ara sí, a l’apartat de pressupost. Bé, presentem a aprovació un 
pressupost que té uns ingressos i unes despeses de 12.634.070,11 euros. Quins són 
els aspectes més remarcables d’aquest pressupost? Començarem per comentar que 
respecte al límit que hem aprovat abans de despesa no financera, hi ha un diferencial 
de 900.000 euros, que seria la capacitat que tindríem en aquests moments per 
finançar inversions. Atès que aquest és un any..., l’any que aprovem és un any 
electoral, no presentem inversions finançades amb endeutament, amb préstecs, 
perquè pensem que és una cosa que ha de poder disposar el nou govern que surti de 
les properes eleccions. Per tant, no arribem al límit que permet el punt que hem 
aprovat abans, si s’hi fixen, 12.634.000, quan abans aprovàvem de límit de despesa 
no financera, un import de 13.579.000. Per tant, hi ha 900.000 i escaig euros de 
diferència que entenem que, en tot cas, ha de disposar per als nous projectes el nou 
govern que entri a partir de les properes eleccions. Per tant, deixem aquest marge i ho 
fem d’aquesta manera. Per tant, aquesta seria la primera gran qüestió important.

Si revisem a nivell d’ingressos i despeses, després entrarem... Sí que hi ha unes 
inversions previstes, però que es financen una part amb ordinari i una part amb ajudes 
i subvencions extraordinàries, en aquest cas, de Diputació de Barcelona, que després 
ja els detallaré. A nivell de..., diguem-ne, l’increment de pressupost respecte a l’any 
2018, respecte a l’aprovació del pressupost de l’any 2018 és de 444.538 euros, 
aquesta és la diferència que hi ha entre ingressos i despeses a nivell ordinari, eh?

D’on prové aquesta diferència d’ingressos? Doncs el més destacat és l’impost de l’IBI, 
l’impost sobre béns de naturalesa urbana, que representa un increment de 250.000 
euros. Aquí hi ha, per una banda, l’increment de l’1 per cent que vam aprovar amb les 
ordenances fiscals el passat mes d’octubre, i després hi ha l’actualització que es fa des 
del Cadastre anual, que en aquest cas ha sigut del 3 %. També després dels darrers 
anys de consolidació en el que seria l’impost sobre l’increment de valors de terrenys de 
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naturalesa urbana, el que col·loquialment coneixem com a plusvàlua, doncs hi ha un 
increment de 90.000 euros, perquè en els darrers anys hi ha una consolidació que està 
molt per sobre d’aquests 500.000 que proposem per a l’any 2019. Igual amb l’impost 
de construccions i obres, que arribem a 300.000 euros, quan en els darrers anys 
estem per sobre dels 400 o 500.000 en algun dels casos. Després hi ha altres petits 
increments més, en la taxa de guals, en la mesura que s’han acabat de donar d’alta 
algunes situacions que no estaven encara regularitzades. Després també hi ha un 
increment en la taxa d’ocupació de vol i sòl de 25.000 euros. I l’altre increment també 
important és del Fons nacional de cooperació perquè el que incorporem és el que hem 
rebut l’any 2018. O sigui, nosaltres l’any 2018 havíem pressupostat 1.875.000 euros i 
la realitat és que hem ingressat 1.950.000, el 2018 ja, per tant, és el que posem el 
2019. I això genera un increment de 74.000 euros.

Hi ha dues reduccions d’ingressos que la primera és el preu públic de casal d’estiu. 
Desapareix l’ingrés, també desapareix la despesa, perquè l’objectiu no és realitzar un 
casal d’estiu, perquè la realitat dels darrers anys ens demostra que en el municipi per 
part d’entitats i associacions s’estan desenvolupant unes propostes i uns projectes de 
casals d’estiu que són molt atractius per a les famílies, i que estan, doncs, cobrint 
aquesta necessitat. I al final el casal d’estiu que oferia l’ajuntament era exclusivament 
per a aquelles situacions econòmiques més complicades. Llavors el que optem és per, 
via tarifació social, facilitar la incorporació d’aquestes famílies i d’aquests infants als 
casals que ja s’estan desenvolupant en el municipi. Per això hi ha la disminució 
aquesta, que després veurem també la disminució de despesa.

I després un altre element que té a veure amb un punt que, tal com els he avançat a 
tots els grups municipals, entrarem per urgència a l’acabar els punts que tenim 
previstos en l’apartat de dictàmens, propostes o mocions resolutòries, que és que 
traiem d’ingressos la subvenció que rebem de la Diputació de Barcelona per fer front a 
l’aportació de les escoles bressol municipals. Per què fem això? Perquè, com després 
tractarem amb el punt, el fet que hi hagi l’ingrés i la despesa, des d’un punt de vista 
jurídic ens lliga poder executar la despesa amb la necessitat de tenir confirmat l’ingrés. 
I en els darrers anys, doncs, ja per una part la Generalitat va disminuir i després va 
deixar de fer aquesta aportació i la Diputació, tot i que l’està fent, doncs l’ajuda per al 
curs 17-18, que és un curs que ja està acabat. Ens han dit que la faran a gener de 
2019. Per tant, això provoca unes tensions sobre el funcionament d’aquests serveis 
municipals molt gran. Traient l’ingrés, però no traient la despesa, la despesa la 
passem..., després ja ho analitzaré, és una aportació municipal i, per tant, d’aquesta 
forma assegurem, podrem assegurar..., lligat també a la nova licitació, podrem 
assegurar que aquesta aportació vagi al ritme de necessitats del funcionament i no a 
les possibilitats que les administracions més generals puguin donar. Perquè, si no, 
posem en risc el servei i és un servei que té una importància cabdal.

Això pel que seria els ingressos previstos. La resta, la major part d’ingressos previstos, 
no sofreixen cap tipus de modificació respecte al pressupost de 2018.

Pel que fa a les partides de depeses, hi ha un increment en capítol 1 lligat a uns acords 
que hem assolit amb el CUT de partides que abans no estaven en capítol 1 i que ara ja 
s’incorporen en capítol 1. El CUT és el Comitè Unitari de Treballadors, diguem-ne, amb 
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els sindicats. I que comporta el fet d’incorporar en capítol 1 el pla de pensions, que no 
s’havia incorporat en els darrers anys, una paga de productivitat i alguns altres petits 
elements també. Per tant, hi ha un increment de 116..., o sigui, l’increment global és 
d’uns cent i escaig mil euros respecte al que seria el pressupost amb l’increment que 
s’ha produït al llarg..., a mitjans d’any, per l’aprovació de pressupostos generals de 
l’Estat de l’any 2018. També tenim previst, però en la partida de contingències, el 
possible increment que es pugui produir fruit de si s’aproven o no els pressupostos 
generals de l’Estat, però, com que no hi ha la certesa, estan en un apartat de 
contingències.

Després si entrem per orgàniques, que seria, per dir-ho col·loquialment, per regidories, 
pel que fa a òrgans de govern hi ha un petit increment de 3.820 euros, bàsicament 
provenen d’un increment a l’aportació a la televisió digital i també de 3.000 euros que 
el que fem és agrupar tot el que és comunicació i gestió de la comunicació municipal, 
ho agrupem tot per fer un concurs que englobi tots aquests elements i tots els 
elements de comunicació estiguin englobats aquí i no estiguin distribuïts per diferents 
regidories.

Després, en l’apartat de serveis generals, el resultat final és una disminució de 20.700 
euros, per què? Perquè ja no hem de fer cap aportació més per cobrir el dèficit que 
teníem amb Sorea de la gestió de l’aigua, que teníem..., l’any passat vam pressupostar 
100.000 euros, aquest any aquests 100.000 euros ja no els necessitem perquè ja hem 
arribat a aquella situació en la qual generem recursos per a inversions, cosa que no 
teníem abans. I incorporem un conveni amb el consell comarcal d’assessorament 
jurídic que està basat sobretot en temes de contractació. I incorporem també una altra 
de les qüestions que hem tingut..., de les negociacions que hem tingut amb el comitè 
ordinari de treballadors d’incorporar 50.000 euros per a mesures de correcció de 
seguretat i salut, dels quals 20.000 van a capítol 2 i 30.000 van capítol 6. Per tant, el 
saldo de Serveis Generals seria aquesta disminució de 20.700 euros.

Pel que fa a urbanisme, hi ha un increment de 54.000 euros distribuïts en increments 
de 15.000 euros en temes...., 30.000 euros en temes de manteniment, 14.000 euros 
en estudis i treballs tècnics i 10.000 euros en el conveni de l’oficina comarcal 
d’habitatge, que en teníem previstos 15.000 l’any passat i en posem 25.000, perquè el 
tema d’habitatge serà un tema en el qual per desgràcia seguirem havent-hi de posar 
recursos per poder donar resposta als problemes i les necessitats de veïns i veïnes del 
municipi.

Pel que fa a l’apartat de Seguretat Ciutadana, hi ha un increment de 5.400 euros de 
material ordinari no inventariable per a la policia.

En el capítol 4, que és on es troben el que serien els interessos dels préstecs i les 
amortitzacions dels mateixos i també els fons de contingència. Nosaltres dotem aquest 
any de 155.000 euros de fons de contingència, que el seu objectiu és disposar de 
recursos si fan falta durant l’any per poder cobrir diferents necessitats a través de 
modificacions pressupostàries que es puguin fer per resolució d’Alcaldia. Després 
també hi ha un fons de contingència de 100.000 euros per poder cobrir la possible 
necessitat d’increment de capítol 1 si s’acabessin aprovant els pressupostos generals 
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de l’Estat. Per tant, tenim aquí 255.000 euros, diguem-ne, en aquesta orgànica 
d’hisenda, i després hi ha una disminució de 31.000 euros d’interessos i hi ha un 
increment d’amortitzacions lligat al fet que en alguns casos han finalitzat els anys de 
carència de les amortitzacions. Per tant, el saldo global és de 8.452 euros de més.

Pel que fa al capítol d’activitats culturals, aquest té un increment de 48.120 euros que 
prové bàsicament de tot el que seria l’assistència tècnica a centres culturals i activitats 
culturals s’engloba..., és a dir, el contracte que abans teníem per gestionar, per donar 
suport al que seria equips de so i activitats que es fan en els centres culturals i en les 
festes, doncs quedaven moltes coses fora d’aquest concurs. I ara s’engloba tot en un i 
passa de 27.000 a 68.800, però amb la diferència que en principi no ha de quedar res 
fora d’aquest concurs. Perquè ara el que s’ha fet aquí és sumar tot el que teníem 
dintre del concurs i fora del concurs per evitar, d’aquesta manera, problemes de 
contractes menors i així fem un únic concurs agrupat. Hi ha un increment d’activitats 
culturals d’11.200 euros i d’infraestructures de festes populars, de 22.000. Així mateix, 
hi ha una disminució de 25.000 euros d’activitats populars i, per tant, el saldo que 
tenim al final és aquest saldo que comentàvem de 48.520 euros. 

Pel que fa a serveis urbans i mobilitat, pràcticament queden equilibrats perquè hi ha 
una disminució en els interessos de la inversió en l’enllumenat perquè vam amortitzar 
tot el que teníem pendent amb Rubatec. Hi ha uns increments de 40.000 euros, 
30.000 en temes de neteja viària que ho posem a 400.000 per poder treure al llarg 
d’aquest any la nova licitació, i en manteniments de vies públiques, que hi ha un 
increment de 10.086, portant-la a 30.000 euros. I aquestes són les grans..., les 
principals diferències.

Després hi ha..., en l’apartat..., en l’orgànica 7, que és la de sanitat i benestar social, 
aquí sí que hi ha un element important que vaig avançar en la passada Comissió 
Informativa, que ens hagués agradat poder-ho portar avui, però no ha estat possible i 
possiblement tindrem un ple extraordinari abans de finals de desembre, ja els ho 
avanço, perquè estem treballant amb el Consell Comarcal el fet que atès que el Consell 
Comarcal és l’administració responsable de les àrees bàsiques de serveis socials en 
municipis de menys de vint mil habitants, atès que ens els darrers anys hem tingut tot 
un seguit de problemes pel que feia a la..., diguem-ne, a baixes, a baixes per malaltia i 
a baixes de persones que han marxat, i així per una millor gestió, pensem, de tot el 
tema de personal, el fet de..., i està parlat també amb les treballadores socials i també 
amb el comitè, l’equip de serveis socials seria traspassat en el consell comarcal. I ja 
està previst aquí en pressupost. Hi ha un increment de 134.000 euros en el conveni 
amb el consell comarcal per la prestació i gestió de serveis socials perquè incorpora 
també, diguem-ne, la despesa de personal que també estava treta de capítol 1. I 
aquesta és la gran diferència que tenim aquí i també després incorporem un conveni 
amb el consell comarcal perquè seria els aspectes de salut pública per incorporar un 
tècnic de salut pública amb una dedicació de dos dies per setmana, doncs poder-lo 
tenir també a disposició de l’ajuntament, perquè sigui un tècnic, diguem-ne, amb 
experiència, amb formació i amb coneixements per poder desenvolupar la tasca de 
salut pública.
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Pel que fa a l’orgànica d’ensenyament, pràcticament es manté estable. Hi ha una 
disminució de l’escola de..., perdó, del casal d’estiu amb el mateix import que havíem 
disminuït d’ingressos. Hi ha un increment de 30.000 euros en ajuts de tarifació social 
per preus públics d’educació. Nosaltres havíem fet una tarifació social primer de 
benestar social, d’aspectes de benestar social, i després vam incorporar una tarifació 
social en temes d’educació també. I després desapareix la partida de subvencions 
d’escola bressol provinent d’administracions superiors, de 84.000 euros, però 
s’incrementa en 84.000 euros l’ajut directe de l’ajuntament a les escoles bressol. Per 
tant, és el comentàvem abans, el que fem és separar..., o sigui, l’aportació a les 
escoles bressol és una aportació que és responsabilitat de l’ajuntament i l’ajuntament, 
si aconsegueix aquestes ajudes, seran de mes a mes per al finançament de 
l’ajuntament, però l’ajuntament assegura el finançament de les escoles bressol. Per 
tant, al pressupost d’ensenyament hi ha una modificació únicament de 2.703 euros.

En esports pràcticament també queda estabilitzat amb un increment de 2.500 euros en 
activitats esportives.

En joventut hi ha un increment de 8.000 euros, s’ha incorporat, a través d’un contracte 
amb una empresa, una tècnica que porta temes de joventut, igualtat i solidaritat. Per 
tant, ja estem començant aquest any a executar totes les polítiques de joventut que 
estaven pendents.

Després tenim, en l’apartat de medi ambient, hi ha un increment de 20.000 euros que 
prové d’un increment en la partida de conservació de camins rurals. En els darrers 
mesos hem comprovat que, diguem-ne, el ritme de pluges que hem tingut han generat 
i han malmès d’una forma important la xarxa de camins i calia dotar de més recursos 
aquesta partida per poder donar resposta a les diferents necessitats. És a dir, hi ha 
molts veïns que viuen en zones o que tenen..., que han d’accedir a zones que no són, 
que no estan..., per camins no asfaltats i les pluges dels darrers mesos..., diguem-ne, 
la constància de pluges ha provocat, doncs, que es malmetin d’una forma important.

Pel que seria promoció econòmica, aquí hi ha una disminució de 27.000 euros, que 
seria el tema de convenis amb empreses. Però aquí hi ha un element que no he 
comentat abans en capítol 1, que és que, per primer cop, l’ajuntament incorporem una 
partida de 100.000 euros per a plans d’ocupació finançats per l’ajuntament. Fins ara 
tots els plans d’ocupació que s’havien realitzat en el municipi, partien d’un finançament 
en la major part dels casos del cent per cent, en alguns casos sí que hi havia hagut 
algun tipus de coparticipació, però que provenien d’ajudes provinents bàsicament de 
Diputació, Generalitat i en algun cas a través del Consell Comarcal. Però en aquests 
moments, a part de les que puguin arribar, que encara tenim concertades per part 
d’administracions supramunicipals, també l’Ajuntament de la Roca, per primer cop, 
posa 100.000 euros per a desenvolupar plans d’ocupació propis amb recursos propis. 
Per tant, aquest decreixement en promoció econòmica es veu contemplat amb el 
creixement per la..., diguem-ne, amb els 100.000 euros de creixement que estan en 
capítol 1. El capítol 1 no el tenim desglossat per orgàniques i per això esmento aquí 
aquest apartat.
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Després, pel que seria solidaritat i cooperació, hi ha un increment de 15.641 euros, 
encara no..., estem molt a prop del 0,7, però encara no hem pogut arribar al 0,7, 
però, diguem-ne, es va en el camí d’anar-nos acostant. També s’incrementen també 
aspectes i es mantenen aspectes d’igualtat també, molt importants, sobretot en 
aquests dies recordar-los i no oblidar-los. En turisme i medi ambient, hi ha una 
disminució de 9.300 euros lligat també a una disminució en el conveni amb una entitat 
que va fer unes tasques determinades durant l’any passat, durant aquest any 2018, 
que per a l’any 2019 ja no es preveuen, ja funcionen elles pel seu compte. I després hi 
ha el CEM en el qual plantegem un equilibri de..., o sigui, no plantegem cap increment 
de despeses. Per tant, aquests 12.395.283,45, que representen un increment de 
444.538 euros en el pressupost.

Pel que fa a les inversions, esmentar que les inversions que tenim posades n’hi ha 
aquests 30.000 euros de la despesa derivada de les mesures de correcció de seguretat 
i salut, que es financen amb pressupost ordinari, material per a l’acció municipal de 
500 euros que es finança també amb ordinari i de l’adquisició de material de biblioteca, 
que són 17.000 euros, 5.000 es financen amb ordinari i després inversions en reposició 
del CEM, 20.000 euros també en ordinari. Per tant, en ordinari es financen 55.500 
euros.

I en subvencions, hi ha tres aspectes: un, condicionament d’edificis municipals de 
desenvolupament local, que és una línia d’ajudes que va treure la diputació a finals de 
l’any passat, que hi ha 126.786,66 euros. També d’aquesta mateixa línia, unes obres 
d’optimització energètica al Centre Cultural de la Roca, de 50.000 euros. I després, de 
l’adquisició de material de biblioteca, que suma 17.000 en total, 5.000 venen de 
recursos ordinaris i 12.000 de subvencions de la Diputació de Barcelona. Per tant, de 
diputació..., de subvencions són 188.786,66. Per tant, el total d’inversions que 
presentem aquí són 244.286,66 euros.

Pel que fa a la plantilla, hi ha una única diferència que és que s’amortitza, desapareix 
la plaça de personal eventual i perquè no s’ha cobert al llarg d’aquests anys i, per tant, 
no tenia cap sentit mantenir-la, i s’incrementa una plaça de TAG, de tècnic 
d’administració general, perquè pensem que té una necessitat l’ajuntament de 
capacitat tècnica, sobretot en temes urbanístics, que és allà on tenim els problemes 
principals. I amb això he fet un resum de la situació del pressupost que presentem a 
aprovació.

Qüestions? Senyor Alcalá? Senyora Diaz? Mari Carmen? Senyor Martín?

Sr. Martín.- Sí, brevemente. A ver, presupuesto ordinario sin inversiones, es decir, 
venimos de un presupuesto del año 2017 para 2018 donde había, si no recuerdo mal, 
1.300.000 y algo para inversiones durante todo el año 2018, un presupuesto..., y es el 
único que hemos hecho, es decir, 2015 para 2016, no hubo, 2016 para 2017, no hubo, 
es decir, vamos a tirarnos cuatro años sin hacer muchas inversiones o pocas. Se 
aprobaron unas cuantas, si no recuerdo mal, en septiembre de 2016. Nosotros en eso 
no estamos de acuerdo, creemos que este más/menos 1 millón de euros que había 
para inversión vía préstamos se debería de haber aprovechado porque todos los que 
estamos aquí sabemos que si marcamos inversiones actualmente en el presupuesto 
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que aprobaremos hoy, el trabajo de redacción, de licitación, etcétera, vería sus frutos 
probablemente bien avanzado el año 2019 y probablemente los que estemos aquí no 
seríamos los que lo acabaríamos ejecutando, ni siquiera probablemente estaremos en 
las inauguraciones. Por lo tanto, nosotros ese aspecto no nos gusta, de ese 
presupuesto que presenta el equipo de gobierno, creemos que se debería haber 
aprovechado esos 900.000 euros que ha dicho el alcalde.

Y después, el presupuesto ordinario en sí. El presupuesto ordinario en sí siempre 
hemos dicho históricamente que es un presupuesto que es técnico, que es un 
presupuesto cautivo, que es un presupuesto donde se puede haber muy poca política, 
muy poca, pero es que resulta que este año sí que hay política, este año, sí. Este año 
sí y en un tema en el cual creo que deberíais de haber hablado con la oposición en una 
mesa –a mí particularmente se me había hablado, por lo tanto, yo no soy el que 
debería de estarse quejando–, que es el tema de hacer desaparecer el Área de 
Benestar Social de la Roca y pasarla otra vez al Consell Comarcal. Cuando nosotros en 
el periodo que va del año 2003-2007 se consiguió traer el área a la Roca, que 
dependiera de la Roca, y ahora lo devolvemos al Consell Comarcal, y pagamos 
136.000 euros. Veo muy bien que estén de acuerdo las trabajadoras, veo muy bien 
todo, todo lo que hemos dicho, pero es que nosotros lo trajimos a la Roca para 
gestionarlo desde la Roca y porque creemos, al menos desde Iniciativa, que la 
proximidad en tema de benestar social es un tema muy importante. Y resulta que nos 
encontramos un presupuesto con 136.000 euros dedicados a trasladar benestar social 
al Consell Comarcal otra vez. Ahí no estamos de acuerdo, no estaremos de acuerdo y 
desde luego también anuncio una cosa, es que si Iniciativa es necesaria para cualquier 
pacto de gobierno, una de las condiciones que pondremos es que el Consell 
Comarcal..., que nos devuelva a nosotros benestar social, porque creemos que la 
proximidad es imprescindible en ese tema.

Nos congratulamos de que el ayuntamiento sí que haya puesto en este presupuesto 
ordinario esos 100.000 euros para planes de empleo local financiados con recursos 
ordinarios del ayuntamiento. Con lo cual estamos en un..., digamos, en una cuestión 
maniquea, porque hay cosas que nos gustan, pero hay cosas que no nos gustan. Nos 
hubiera gustado haberle podido dar un par de vueltas, sobre todo al tema de las 
inversiones y al tema de benestar social, creo que es un error y creemos que nos 
arrepentiremos, nos arrepentiremos.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Martín. Senyor Álvarez? Doncs endavant.

Sr. Álvarez.- Gràcies. Déu n’hi do. Tenia una incògnita a les notes, perquè no estava 
segur si havia entès correctament que no tindríem inversions, i veig que no tindrem 
inversions amb préstec. I, per tant, és una demostració del que alguns venim dient fa 
molt temps i del que la ciutadania nota al carrer i que segurament a vostès també els 
comenten, perquè ens ho comenten a tots, i és que no hi ha projecte. I sense projecte, 
la demostració és aquesta, és evident. Com que no sabem què hem de fer, doncs no 
demanarem diners, perquè no sabem què hem de fer. És gravíssim, jo no recordo un 
any normal en el qual no tinguem inversions, no recordo un any normal, un any 
normal.

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 bd403e89cfe44fb5bea145f8f22d80f5001 Data document: 10/01/2019

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

Metadades Classificador:Acta  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Carles Fernández Pérez 11/02/2019 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 11/02/2019 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=bd403e89cfe44fb5bea145f8f22d80f5001


                                                                                    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

30

Després 14.000 euros per a estudis i projectes, 14.000 euros. Què farem amb 14.000 
euros? Si fer un projecte o mig projecte. Amb 14.000 euros no es fa res i resulta que 
un any perdut més. O sigui, en portem quatre i en perdrem un altre, no? Perquè 
aquesta xifra me l’he apuntat, 14.000 euros per a estudis i treballs tècnics. Un 
desastre.

Una cosa sí que és certa i és que segurament és una bona excusa, no sé si s’ha buscat 
per això, que el pressupost el gestionarà un nou equip de govern, sigui qui sigui, hi 
haurà un nou equip de govern a partir del mes de maig, composat per les forces que 
siguin i que, per tant, tindrà mig any per tirar endavant aquest pressupost que ara 
intentem aprovar, però és que haurem perdut mig any. Per tant, com a excusa 
serveix, però només com a excusa, senyor Fernández, la veritat és que no... Ha estat 
a més una presentació amb la qual si un no té les xifres apuntades, i no les tenim 
perquè no hem pogut accedir..., i ara li trasllado, no li he comentat abans perquè 
tampoc hem tingut ocasió. He intentat connectar-me al pydio i no..., hi havia entrat, 
eh?, però avui no hi he pogut entrar, no sé què ha passat i no hi he pogut entrar. Per 
tant, no tenim..., i el que direm serà a partir de notes que hem pres de la seva 
intervenció. Però en tot cas, bé, doncs que s’ho mirin, perquè no hem pogut accedir a 
la informació.

Un pressupost que respecte a l’any passat s’incrementa en 444.000 euros, en números 
rodons, i que la diferència més important, des del nostre punt de vista i escoltant la 
seva intervenció, és que ens quedem sense un servei que nosaltres creiem que no ens 
hauríem de quedar, que és que els serveis socials marxin una altra vegada al consell 
comarcal. I a més, això sense parlar-ho amb ningú, perquè amb nosaltres evidentment 
no ho han parlat, vosaltres ja teníeu el pressupost aprovat, tampoc cal que parleu amb 
l’oposició, evidentment, no?, però amb coses d’un calat com és aquest, doncs si més 
no comentar-ho, fa uns dies que ens estem veient dia sí i dia també pràcticament, i a 
nosaltres no ens han dit res. La primera sorpresa ha estat quan ha comentat vostè 
això. No hi estem d’acord.

Se’ls ha escapat de les mans la gestió de l’ajuntament, és evident que no saben tirar 
endavant, que no poden, que tenen un problema greu i l’intenten solucionar com 
poden i llavors ens traiem els problemes de sobre. I un problema que tenim, que és els 
serveis socials, doncs, escolta’m, a qui tenim que ens farà un cop de mà? Doncs 
tornem una altra vegada el servei a la comarca i amb això el que tindrem seran uns 
serveis socials menys propers. El contacte amb la gent, que ha estat bo i que els 
últims anys fins i tot, a nivell de qualitat, els serveis socials de la Roca es tenien en 
compte a nivell de tota la província, doncs resulta que els perdem i passaran al consell 
comarcal.

Un increment de 250.000 euros, que avui ens ho ha dit, amb l’IBI, per no veure gaire 
canvis respecte a l’any anterior com no siguin coses negatives, no? Un pressupost, una 
partida que diu de neteja viària de 400.000 euros. I crec que ha dit que la pensen 
treure a licitació. I ja tenen els plecs fets? Els han treballat almenys? Perquè és que 
sospitem que el més calent és a l’aigüera. I és un contracte molt important, perquè 
són 400.000 euros. Què carai estan fent? I què carai estan fent amb un contracte que 
no fa tant aquí els hem demostrat que es pot fer per menys si es fa de manera directa; 
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400.000 euros! Què passa amb les escombraries? Què passa amb el contracte de 
neteja d’edificis? Què passa amb l’enllumenat públic, que hauríem de tenir un estalvi i 
no en tenim? Qui està controlant tot això? Se’ls ha escapat de les mans. Veníem d’uns 
anys que econòmicament l’ajuntament estava malament, perquè havíem estat en crisi 
i havíem de sortir com poguéssim d’aquella situació, entre tots ho vam aconseguir i 
resulta que ara amb el pressupost més alt de tota la història de La Roca, doncs no 
veiem res. No sé què ens explicarà ara amb el seu torn, però la veritat és que quatre 
anys perduts i mig any del primer any del següent mandat.

Ens agradaria que ens digués també si és veritat, perquè ens han fet arribar..., ho 
llegiré directament des del mòbil perquè ens ha arribat ara i, per tant, ens han fet 
arribar que l’ajuntament ha traslladat a la junta del casal d’avis que «comunica que 
ens han concedit per a l’any 2019 150.000 euros per al projecte del nou casal». Encara 
no se sap la ubicació, però es pensarà en un lloc cèntric, de fàcil accessibilitat. Què és 
això? Està en pressupost? Pregunto, eh? Promeses sis mesos abans de les eleccions? 
Això és un document que ens acaba d’arribar, no ens ho estem inventant,  eh?, no..., 
ja li farem còpies. Suposo que no caldrà que li facin la còpia. Però, en tot cas, què és 
això?

No ho sé, i després com que se’ls escapa tot de les mans, pacten amb el CUT..., el pla 
de pensions tots hi podríem estar d’acord, una paga de productivitat, ens ha dit, que 
no sabem en quines condicions, no sabem si és universal, no sabem si és en base a 
una productivitat real o a una suposada productivitat i que tot això comporta un 
increment en el capítol 1 de 116.000 euros sense tenir en compte que hem restat el 
cost..., o sigui, que s’ha restat del capítol 1 els serveis socials. M’ha semblat que ha dit 
això. No ho sé, en tot cas, esperarem que ens digui el que ens hagi de dir ara per 
comentar alguna cosa més, si és que cal comentar alguna cosa més.

Jo, m’agradaria que em digués si està treballat, si el tenen a punt, en quin moment 
està el procés de licitació d’aquest contracte nou de neteja viària, en quin moment està 
el contracte nou d’escombraries, que també està en pròrroga, perquè són contractes 
d’un import molt elevat que crec que tots hem de saber quin és el seu punt de vista, 
cap a on tiren, quina és la projecció que tenen respecte a aquests dos contractes que 
són realment dels cars. I ens va..., no sé, allò d’un globus sonda a l’últim ple, que el 
contracte de neteja viària seria el segon més car –no sé qui de vostès ho va dir– 
respecte als que ja teníem, però és que 400.000 euros. I cada any que passa i ja en 
portem uns quants que està caducat i que s’havia d’haver renovat, cada any que passa 
l’Ajuntament està perdent calés. I si l’Ajuntament perd diners, els veïns de la Roca 
estan perdent diners. I això ha passat aquest any, va passar l’any passat i va passar 
l’altre. Són contractes que ja estan caducats i que, per tant, s’han de fer i és feina de 
l’equip de govern, no és de l’oposició, és feina de l’equip de govern.

Gràcies.

(Aplaudiments.)
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Martín, és a dir, contesto..., en el tema de les inversions 
jo crec que ja ho he explicat, es pot fer la lectura que es consideri oportuna, però el 
criteri ha sigut aquest, el que hem seguit.

Pel que fa al pressupost ordinari, home, senyor Martín, dir que traiem d’aquí els 
serveis socials, home, potser és molt..., és una expressió col·loquial, però poc 
correcta. Els serveis socials segueixen estant aquí i segueixen fent el servei i la funció 
aquí. Estiguin coordinats també a nivell comarcal, però no deixen d’estar coordinats a 
nivell municipal. I les polítiques de serveis socials se segueixen aplicant des de 
l’ajuntament, perquè és qui posa els recursos per a aquestes polítiques. Per tant, puc 
entendre la seva opinió, però, home, els serveis socials seguiran portant la seva..., 
desenvolupant la seva acció en el mateix lloc físic que la desenvolupen ara en el 
municipi, primera cosa. Segona cosa, amb un lligam estret amb l’ajuntament. Per què? 
Perquè les partides que han de finançar les polítiques socials que es desenvolupen en 
el municipi són partides de l’ajuntament. L’únic que varia és la dependència contractual 
de les persones. Això no és treure els serveis socials, en tot cas, puc entendre que 
vostè prefereixi que la contractació d’aquestes persones sigui per part de l’ajuntament, 
això ho puc entendre perfectament i ho respecto, però és això, el que fem, és això, no 
és una altra cosa.

Pel que fa a l’aportació de 100.000 euros, doncs ja vostè mateix ho ha comentat, 
doncs comparteixo les seves paraules, i així.

Senyor Álvarez, Déu n’hi do. Faig la mateixa pausa escènica que ha fet vostè, perquè 
ja tenim..., ja ens coneixem una mica, ja ens coneixem una mica. A veure, es 
demostra que no s’ha mirat el pressupost, per una qüestió exclusivament, perquè..., i 
a més no ha entès el que jo explicava o potser no s’ha entès bé, però si hagués pogut 
mirar el pressupost..., si no el va poder mirar, no van poder venir vostès a la Comissió 
Informativa i avui no l’ha pogut mirar. Val, fa dies que es disposa d’aquesta 
informació, fa una setmana «i pico», però no han pogut obrir avui el pydio. Ja sabem 
que el pydio és un problema, estem mirant de trobar una solució perquè no acaba de 
funcionar i em sembla que l’altre dia no sé si vaig comentar també a la Comissió 
Informativa una qüestió que havíem vist en el consell comarcal i que intentarem posar 
en marxa, que ens sembla que pot ser més útil. Però jo el que he dit és que hi havia 
un increment de 14.000 en partida d’estudis i projectes. En total hi ha 50.000 euros, 
no són res de l’altre món tampoc, però no són 14.000 euros, senyor Álvarez. Ho dic 
perquè és bo mirar-se les coses abans de fer comentaris així. I es nota molt que vostè 
no s’ha pogut preparar el pressupost i que ara està intentant recollir diferents coses 
per fer una crítica que és molt lícita i molt legítima, això no li qüestiono.

Però, clar, vostè no va demostrar res respecte al fet que es podien fer..., amb menys 
costos es podia fer millor el servei de neteja viària. Vostè va presentar uns números 
que són fets per vostè amb l’experiència que vostè pugui tenir, però no estan avalats 
per ningú, que és qui al final ha de tirar endavant els projectes. Home, i que ho digui 
algú que va estar en un govern que van presentar una màquina un dia i al cap de no 
res la van retirar, home, i que durant tots aquests anys hem estat en una situació 
d’una neteja deficitària, home, doncs home, potser que mesurem també una mica les 
qüestions.
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L’estalvi en l’enllumenat, home, potser és que el contracte que es va fer per estalvi en 
l’enllumenat no era tan adequat o no estava ben mesurat, potser és que no estava ben 
mesurat. A part que en alguns llocs del municipi, doncs, està donant problemes, 
aquest enllumenat, i no és suficient. Per tant, potser alguna cosa aquí va passar.

Quatre anys perduts? Home, comencem un mandat en el qual durant el primer any i 
mig, doncs, diguem-ne, hi ha un pacte de govern que no pot sortir endavant. Per tant, 
d’aquest mandat perdut, vostès també tenen alguna cosa a dir, perquè han estat un 
any i mig en el govern. Per tant, en tot cas, tots en som responsables, vostès també 
han estat un any i mig en el govern i no van ser capaços de posar-se d’acord per 
aprovar un pressupost per les raons que siguin, però que aquest mandat ha estat coix, 
evidentment, perquè si algú sap alguna cosa d’administració pública sap que tot allò 
que no programis en el primer any de mandat és molt difícil tirar-ho endavant. Això ho 
sap tothom, i el primer any va ser un any perdut, ja està. Per tant, aquí potser som 
tots responsables. I buscar l’aplaudiment del públic està molt bé, però al final, 
escolti’m, un també ha de ser coresponsable de les seves qüestions.

El que planteja del CUT, home, potser analitzem els anys d’història el que ha passat 
amb la relació amb els treballadors i com hem deixat l’equip de treball de l’ajuntament 
per després criticar coses. Home, potser el que necessitem és un col·lectiu de 
treballadors motivat, engrescat i amb ganes de tirar endavant, no un col·lectiu de 
treballadors absolutament cremat per uns anys, diguem-ne, d’oblit i deixadesa.

Home, vam aprovar en el pressupost d’inversions 150.000 euros per al casal d’avis, 
eh? Això es va aprovar aquí en pressupost municipal, no sé de què s’estranya vostè, 
no sé de què s’estranya, és una cosa que vam aprovar aquí, potser no ho recorda, 
però un pressupost d’inversions s’ha aprovat..., es van aprovar 150 i 150, 300, estan 
aprovats, en pressupost municipal. No sé què em pregunta, hi ha 150.000 euros 
aprovats i 150.000 euros aprovats amb pressupost d’inversions en aquest ple, en 
aquest plenari. Per tant, no és un element d’ara, ni és un element cara a unes 
eleccions, ni res, és una cosa que es va fer i que volem tirar endavant aquest projecte, 
almenys l’encàrrec de la redacció de projecte. Per tant, m’està demanant... És a dir, 
està agafant coses de les que ha sentit perquè no s’ho ha pogut preparar bé, perquè 
vostè té més capacitat per preparar això i coneix bé el pressupost com per tenir més 
capacitat per preparar-ho. No hi ha hagut temps, ho entenc, i està agafant algunes 
coses per..., val, ja està, cap problema, però...

Pel que fa al contracte de neteja viària i escombraries, doncs el nostre objectiu és 
treure’ls abans d’acabar el mandat i estan en fase de preparació dels plecs tècnics, 
estan en aquesta situació. Vostè sap que els temes de contractació són complicats, ens 
va marxar la tècnica de contractació que teníem a l’ajuntament perquè estava ocupant 
una plaça durant nou anys..., estava ocupant no una plaça, estava contractada per 
l’ajuntament sense ocupar..., sense tenir plaça, sense que la plaça estigués creada. 
Nosaltres vam crear la plaça i la vam posar en plantilla. Estava en una situació 
absolutament irregular. Per això quan li dic que amb els temes de treballadors, home, 
hem regularitzat aquesta situació, vam regularitzar aquesta situació, la persona estava 
ja farta i va marxar, està en un altre ajuntament treballant. Clar, aquestes qüestions 
també tenen la seva complexitat. Ha canviat la llei de contractes de l’Estat i això 
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complica també, la llei de contractes d’administracions públiques i això també complica 
la situació.

Però al final això no pretenen ser excuses, sinó..., és a dir, hi ha dificultats per tirar 
endavant aspectes, això jo no ho negaré, però la voluntat nostra és intentar treballar 
fins al final perquè això pugui anar endavant. I, home, sí que és cert que val la pena 
preparar-se una mica més les qüestions.

En tot cas, hi ha un segon torn, si vostès ho desitgen. Senyor Martín?

Sr. Martín.- Sí, cortito, cortito. A ver, nos ratificamos, 900.000 euros que tiramos a 
basura. Sí, Carles, lo siento, pero ya me dirás lo que quieras luego, pero teníamos una 
posibilidad de invertir 900.000 euros en proyectos que no lo hacemos. Entonces el 
próximo equipo de gobierno, cuando lo quiera hacer, lo hará en el mes..., quedará 
formado el consistorio en el mes de julio, después viene por medio el mes de agosto, 
septiembre, la fiesta mayor, cuando nos pongamos a ello, estaremos hablando del 
presupuesto de 2020. Y entonces, como bien has comentado, estaremos hablando de 
un presupuesto de inversiones que probablemente el equipo de gobierno deberá de 
pensar para un ciclo, para un mandato de cuatro años. Está claro, eso sí que lo 
tenemos claro. A nosotros nos hubiera gustado que este año se hubiera empezado. 
Simplemente eso, no es ninguna discusión ni para nada más, simplemente es una 
opinión desde Iniciativa.

Sobre el tema de benestar social es un tema que tú eres conocedor, lo hemos hablado 
muchas veces. Nosotros no estamos de acuerdo con que el Área de Benestar Social 
deje –deje, creo que es lo que he dicho– de estar dependiendo del ayuntamiento. 
Evidentemente, faltaría más que el Ayuntamiento de La Roca, que es el que paga, no 
sea el que marque objetivos, faltaría más, si nos va a costar un montón de pasta, 
encima que no marcáramos los objetivos. Yo estoy hablando de proximidad, yo estoy 
hablando de otras historias, no estoy hablando de otros temas, evidentemente estarán 
aquí y evidentemente que estarán en el sitio donde estaban. Sitio que también 
coincidimos que no es el más adecuado, creo. Pero es lo que yo he dicho, 
simplemente. La proximidad es lo más importante en ese tema, simplemente es eso. 
Son opiniones distintas, bueno, ya está, no pasa nada.

Sr. Alcalde.- Senyor Álvarez...

Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor alcalde. Li agraeixo el to, perquè tenim sintonia amb 
moltes coses també, eh? Però jo he tingut dos dies per preparar el ple, dos dies, eh? O 
sigui, vaig rebre la convocatòria fa dos dies, no fa una setmana, d’acord? Suposo que 
vostè ha tingut més temps per preparar-ho, però jo només dos dies.

Cinquanta mil euros per a estudis i treballs tècnics, no 14.000, sense pressupost 
d’inversions? I 50.000 euros no valen per res, continuem..., o sigui, insisteixo que no 
tenen projecte, són..., no és el mateix, evidentment, 14.000 que 50.000, però no 
tenen projecte, no saben què han de fer i, per tant, com que no saben què han de fer, 
estan posant..., què farem, què..., posem 14.000 euros més i a veure què fem. 
M’agradarà veure què fan.
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L’oposició no governa. Li dic perquè de vegades..., això ens passa a tots, segurament, 
però ara els passa a vostès, i li passa molt també a vostè. Quan les coses no van bé, 
comença..., obrim el ventilador i tot és culpa dels altres. Nosaltres no governem, 
nosaltres estem a l’oposició i fem el nostre paper, i el nostre paper és un paper de 
control i intentar, doncs, que vostès facin la feina el millor possible, no? I per tant, 
tenim la responsabilitat que tenim, la de governar és de vostès, no és nostra, la nostra 
és de fer oposició.

Miri, no hem vist cap millora amb l’enllumenat públic de fa uns quants anys, de fet, 
des del moment en què es va fer el contracte, que no seria tan dolent quan el va fer..., 
de fet, el va fer la Diputació, perquè nosaltres no teníem capacitat tècnica per fer-ho i 
ens vam recolzar..., va ser un projecte que va finançar, a més a més, al cent per cent 
la diputació. Si és tan dolent, suposo que han tingut temps per arreglar alguna cosa. Si 
la gent els està dient que hi ha zones fosques, doncs posin més llums. No és culpa 
nostra, és culpa de qui governa.

Vostè amb paraules seves, «mandat coix», «volem tirar endavant», «hi ha dificultats», 
no li negaré, «però tenim voluntat». Què vol que li digui, és que amb voluntat només 
no es fan les coses, s’ha de tenir voluntat, que és important, s’ha de tenir empenta i 
alguns de vostès la tenen, no dic pas que no, però no només això. La gent, els 
ciutadans, els veïns de la Roca volen veure coses amb un pressupost de 12 milions i 
mig d’ordinari i amb una capacitat d’inversions molt potent, i no es veu res.

Escolti’m la tècnica de contractació va marxar fa dos anys. Jo crec que han tingut 
temps de buscar algú. Sabem que és difícil, eh? Però és la seva feina, és molt difícil, ja 
ho sabem, però és la seva feina. I tothom espera que la gent que està manant, la gent 
que està governant, doncs tingui recursos per tirar endavant. Fa dos anys que va 
marxar la tècnica de contractació, estigués millor o pitjor contractada, perquè, clar, 
no... Pensem que la situació econòmica de l’Ajuntament de la Roca sempre ha estat de 
12 milions i mig de pressupost i no ha estat així i vostè ho sap. Vam entrar en pla 
d’ajust, fa uns anys, i va ser molt dur. I a aquesta tècnica crec recordar que li vam 
baixar la jornada a la meitat perquè no podíem pagar, perquè l’Ajuntament no tenia 
diners.

Menys excuses..., amb bon to també, no vull..., però, escolti’m, facin alguna cosa i no 
perdem un any més. Li acaba de dir el company Dani d’Iniciativa, és que quan 
vulguem fer alguna cosa haurem perdut tot l’any 2019 una altra vegada i un any 
perdut. I amb paraules de vostè, «si no es gestiona bé el primer any, és un mandat 
perdut». Hem tingut un mandat perdut, quatre anys que la Roca, la Torreta i Santa 
Agnès han perdut, i aquesta és la realitat.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Álvarez. Bé, són..., senyor Martín, crec que ara ha 
canviat la definició que ha fet sobre serveis socials, jo abans crec que havia dit que 
marxaven. Jo de totes formes..., la proximitat la dona la proximitat física de les 
persones i dels tècnics i les tècniques i de les persones que treballen en serveis socials, 
que són persones properes que estan al costat dels ciutadans i ciutadanes que tenen 
problemes, que són els que atenen els casos i aquesta proximitat la tenen les 
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treballadores de serveis socials i la donen les persones que treballen, i la donen amb la 
presència física diària al costat dels problemes de les persones.

Miri, jo estic rebent moltes persones amb problemes de serveis socials i sempre em 
faig acompanyar de la tècnica que porta el cas. El nivell de coneixement i de proximitat 
que hi ha, això no es perd per aquesta qüestió, això no es perd per aquesta qüestió. 
En tot cas, puc entendre que vostè defensi l’altre model, això ho respecto 
absolutament, però aquesta proximitat la dona la professionalitat de les treballadores, i 
la professionalitat de les treballadores per mi està per sobre de qualsevol 
qüestionament. No dic que vostè hagi dit això, eh?, no dic que... Vostè ha dit que es 
perdia proximitat i jo dic..., el que dic és que... (Veus de fons.) Senyor Martín, després 
si vol dir alguna cosa, ho pot dir. Posi el micro, si us plau.

Sr. Martín.- ...uno de los temas principales es el que cuando haya una baja se pueda 
renovar con otra persona. Eso significará una rotación de trabajadores, punto.

Sr. Alcalde.- Això igual que ens passa en aquests moments, aquesta rotació és 
independent de qui gestioni això, o sigui, si una persona es posa malalta i té una 
baixa, hem de buscar una substitució d’aquella persona en aquell període, i si una 
persona marxa s’ha de buscar una substitució d’aquella persona. Això tingui el 
contracte..., la persona estigui contractada per l’ajuntament com si estigui contractat 
per l’altre. A veure, potser no soc capaç d’entendre el que em diu, però... (Veus de 
fons.) No li discuteixo, però...

Evidentment, els regidors reben dilluns la convocatòria de ple, tots els regidors, els 
grups municipals reben una setmana abans la convocatòria de la Comissió Informativa, 
com a grup municipal. Per tant, és a dir, un grup municipal disposa de dues setmanes 
per tenir aquesta informació, una setmana i mitja, un grup municipal, el grup 
municipal. El dilluns anterior al ple s’envia al responsables del..., als portaveus dels 
grups municipals s’envia la documentació i la convocatòria. Hi ha una reunió el dijous 
abans del ple on s’expliquen les coses. Vostès no van poder venir aquell dia, no passa 
res, vull dir, no és un retret, però la informació ja està a disposició del grup municipal 
el dilluns anterior..., no el dilluns..., el dilluns de la setmana anterior al ple. I això és 
així i ha sigut així des que es fan comissions informatives, quan vostès les convocaven, 
també eren així, per tant... I vostè ens havia retret també alguna vegada que no 
havíem vingut a mirar les coses. Per tant, bé, a vegades és difícil. Era un comentari..., 
no pretenia ser un comentari de mala història.

Vostè ara ja, diguem-ne, no entra en el pressupost, sinó que entra en una anàlisi 
global del mandat i de la manca de projecte i de tota aquesta qüestió. Bé, està en el 
seu dret de fer-ho, però jo crec que l’equip actual està intentant donar resposta amb 
dificultats i amb entrebancs als problemes que hi ha al municipi. Com sempre ha 
passat, entre la diferència de problemes que hi ha al municipi i els recursos que es 
disposen, sempre ha estat desequilibrat. No ara, sempre ha estat desequilibrat. Hi ha 
hagut moments en què hi ha hagut un pla d’ajust, que encara ha sigut més difícil, 
també a vegades hem volgut sortir del pla d’ajust massa ràpid i això ha escanyat més 
del compte, és un tema que sempre havíem debatut amb vostè, potser sortir de la crisi 
en deu anys, que era el que ens permetia el pla d’ajust, potser hagués sigut allò 
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menys traumàtic per al municipi, però un trauma d’aquests deixa trauma per temps. 
Tot i així, tant quan es comença a sortir de la crisi, estant vostès, com estant en 
aquests moments nosaltres, tots treballem i ens esforcem per solucionar el màxim de 
problemes del municipi, sabent que mai pots solucionar-los tots, però el pressupost és 
l’instrument de què disposem per fer això.

I aquest pressupost ens permet millorar aspectes del municipi i problemes del 
municipi, i per això és pel que ho presentem. I sabent que presentant ara unes 
inversions per a l’any 2019 en què no es podrà executar cap de les que presentem 
avui entre que es concerta el préstec i tot això serà impossible presentar-ne cap i tirar-
ne endavant cap, per això el que diem, pels terminis que té gestionar qualsevol tipus 
d’inversió, per això és el que diem que plantegem per al nou govern. I això no és 
llançar diners, perquè el nou govern es trobarà amb la capacitat de poder fer això. Per 
tant, home, si vostès, que poden formar part o no del nou govern, no es veuen 
capaços, em sembla molt bé; nosaltres pensem que és possible. I, per tant, per això 
ho plantegem així.

Per tant, aquesta és la situació amb què ens trobem avui. És un pressupost que ens 
permet afrontar millor les necessitats del municipi, és un pressupost que té recursos 
per dotar, diguem-ne, els serveis municipals amb els recursos necessaris perquè es 
notin aquestes millores, i per això és pel que proposem de tirar-ho endavant.

Per tant, arribats a aquest punt, doncs passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC i 
del PSC i del PP, 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals de 
CIU i d’ICV-EUIA i 1 abstenció, manifestada per la regidora no adscrita. 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.8 Aprovació provisional del text refós del Pla parcial d’ordenació del sector 
SPM-4 Vilalba 

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 22 de novembre de 2018, amb el contingut següent:

Vist que en data 20 de novembre de 2018, amb NRGE 11903, s’ha presentat 
per la Junta de Compensació del Sector SPM-4 “Vilalba”, el Pla Parcial 
d’ordenació d’aquest Sector.
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Vist que en relació a aquest Pla Parcial i, recollint els antecedents existents en 
la seva tramitació, complexitat judicial i qüestions tècniques suscitades, s’han 
emès els següents informes:

-Informe de la arquitecta municipal de data 21 de novembre de 2018:

“El Text Refós del Pla Parcial d’Ordenació presentat té com a objecte el 
compliment de les sentències núm. 729 de 15 de desembre de 2014, 731 de 
18 de desembre de 2014 i 733 de 14 d’octubre de 2015, de la secció tercera 
de la sala Contenciós - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en els recursos contenciosos administratius ordinaris núm. 
523/2007, 367/2010 i 360/2011.

La primera sentència declara nuls de ple dret els acords adoptats per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 23 de juliol de 1993 d’aprovació 
definitiva del Pla Parcial d’ordenació SPM-4 “Vilalba” (DOGC 4805 – 
23/01/2007), amb l’objecte que l’aprovació definitiva del Pla Parcial quedi 
supeditada a la remissió, per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’una nova versió del mateix, 
aprovada provisionalment amb la incorporació al Pla de les previsions i 
garanties de rigor a propòsit de l’abastament i subministrament de l’aigua a 
tot el sector.

La segona sentència estima la nul·litat de la Modificació del Pla Parcial 
d’ordenació aprovat definitivament en data 5 de novembre de 2009 per no 
haver previst les corresponents garanties que vetllen per la bona finalització 
de l’ordenació establerta, des d’aconseguir l’habilitació pels corresponents 
terrenys per ubicar l’estació depuradora, passant per la construcció de la 
mateixa i assolint la seva posta en funcionament i poder gaudir del 
contingut de la concessió d’aigües de 22/09/2008.

La tercera sentència anul·la l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
de 28 de juliol de 1993 aprovant definitivament el Pla parcial d’Ordenació 
SPM-4, l’acord de 22 de juliol de 2010, donant per complertes les condicions 
imposades en aquell i acordant la seva publicació, i el de 5 de novembre de 
2009, aprovant la modificació del pla parcial. Es supedita l’aprovació 
definitiva del Pla Parcial a la remissió, per part de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, d’una nova 
versió del mateix, aprovada provisionalment amb la incorporació al Pla de 
les previsions i garanties de rigor a propòsit de l’abastament i subministre 
de l’aigua a tot el sector, així com per al bon fi de l’ordenació establerta, 
tant en l’ordre d’aconseguir l’habilitació urbanística dels corresponents 
terrenys, com per la construcció de l’estació depuradora i la seva posta en 
funcionament, i poder gaudir del contingut de la concessió d’aigües de data 
22/09/2008.

Antecedents
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El Pla Parcial del sector SPM4 “Vilalba”, va ser aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de data 28 de juliol de 1993, 
condicionant l’executivitat de l’acord a “l’acreditació d’haver obtingut de la 
Junta d’Aigües la corresponent concessió administrativa per a utilitzar els 
cabdals necessaris pel subministrament de la urbanització i pel rec del camp 
de golf”.

En data 20 de setembre de 2000 i un cop complertes les condicions de 
l’acord d’aprovació definitiva, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va 
adoptar l’acord de donar per complimentades les esmentades condicions i va 
ordenar la publicació de l’acord d’aprovació definitiva (DOGC 3257 – 
02/11/2000).

En data 19 de març de 2001 l’Ajuntament de Cardedeu presenta recurs 
contenciós – administratiu contra les resolucions de 28 de juliol de 1993 i de 
20 de setembre de 2000, dictant-se sentència per la Sala del Contenciós 
Administratiu del TSJC de data 21 de juliol de 2005 per la qual es desestima 
el recurs interposat contra l’acord de la Comissió d’aprovació definitiva del 
Pla parcial, però estimant la part del recurs relativa a la impugnació de la 
resolució de 20 de setembre de 2000, anul·lant-la per entendre que no 
s’havia complert la condició imposada en l’acte d’aprovació del planejament 
parcial.

En data 22 de juny de 2006 la Comissió Territorial d’Urbanisme va acordar 
donar per complimentades les prescripcions imposades el 28 de juliol de 
1993, donant de nou executivitat al Pla parcial (edicte publicat al DOGC 
4805 – 23/01/2007). Però el TSJC torna a dictar Auto de data 29 de juny de 
2007 declarant la nul·litat de la resolució del dia 22 de juny de 2006 per 
entendre no completa la condició en el seu dia imposada. Auto ratificat per 
un ulterior, de 3 de gener de 2008, desestimatori dels recursos de súplica 
presentats.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 5 de 
novembre de 2009, va aprovat definitivament la Modificació Puntual del Pla 
parcial del sector SPM-4, que tenia com objecte modificar les 
característiques de l’abastament d’aigua potable de la urbanització i del reg 
del camp de golf del sector SPM-4 Vilalba que proposava el Pla Parcial 
d’ordenació SPM-4 “Vilalba”, donant així compliment a la condició imposada 
en l’acte d’aprovació del planejament parcial.

La Modificació esmentada, pel que feia al subministrament d’aigua potable a 
la urbanització, substituïa la previsió de la captació de l’aigua potable de 
pous dins o fora del sector del planejament inicial per la connexió a la xarxa 
general municipal d’abastament executada per l’Ajuntament.
Pel que feia al reg de camp de golf, aquest es resolia mitjançant concessió 
aigües regenerades pel termini de 25 anys segons acord de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) de data 22/09/2008, amb tipus de 
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captació mitjançant l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) pròpia i 
amb les característiques i condicions particulars i generals que es detallen 
en la pròpia resolució (veure annex 3 del document ).

En data 10/04/2012 “Team Investment & Management 2012, S.L” va 
presentar davant l’ACA sol·licitud de modificació de característiques i canvi 
de nom al seu favor de la concessió d’aigües regenerades atorgada el 
22/09/2008. Entre les modificacions instades es trobava el canvi de punt de 
captació, que passava a ser directament l’EDAR de La Roca del Vallès, 
construïda i en funcionament.

La modificació de la concessió va ser autoritzada mitjançant resolució de 
l’ACA de data 26/04/2013 (veure annex 4 del document). La pròpia empresa 
titular de la concessió va construir les infraestructures necessàries per al reg 
del camp de golf, consistents en la canonada de conducció d’aigües residuals 
depurades procedents de l’EDAR de La Roca del Vallès fins a la seva 
connexió amb la xarxa interior de reg del camp de golf i les instal·lacions de 
tractament terciari.

L’acta de reconeixement final de les obres corresponents al reg del camp de 
golf es va aixecar el 25/02/15 i va ser aprovada per resolució de l’ACA el 
29/04/2015 (veure annex 5 del document).

L’informe final de Control Ambiental inicial del camp de golf a càrrec de 
l’empresa DEKRA Ambio, S.A.U, de data 19 de maig de 2015, va ser 
favorable sense incidències acreditant el compliment a tots els condicionants 
de llicència així com el compliment dels límits imposats en les mesures 
realitzades (veure annex 6 del document).

Consideracions tècniques respecte el document presentat

El Text Refós del Pla Parcial del sector SPM-4 “Vilalba” presentat en data 20 
de novembre de 2018, té com objecte la incorporació de les previsions i 
garanties de rigor a propòsit de l’abastament i subministrament d’aigua del 
sector SPM-4, contenint en el seu si les garanties de viabilitat i de factibilitat 
quant al subministrament d’aigua potable per al consum humà i pel rec del 
camp de golf del sector, per tal de fer efectiu el compliment a les sentències 
anteriorment exposades.

Respecte el document del Pla parcial inicialment aprovat s’introdueixen els 
següents canvis, arrel dels pronunciaments judicials recaiguts i la 
contextualització de l’instrument a la realitat fàctica actual:

 Modificació de les característiques del subministrament d’aigua 
potable per al consum humà, garantit mitjançant la connexió a la 
xarxa general municipal d’abastament d’aigua potable que serveix al 
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sector SPM-4 (Vilalba), al Sector SPC-1 (Can Jorn) i al sector SPR-3 
(Santa Agnès), en el terme municipal de La Roca del Vallès. 

Aquesta xarxa de distribució d'aigua potable queda grafiada als plànols C1 i 
C2 del document Text Refós del Pla Parcial.

 Modificació de les característiques de la concessió d’aigües 
regenerades, atorgada per resolució de l’ACA en data 26/04/2013, 
garantint el reg del camp de golf mitjançant la portada d’aigües 
depurades de l’EDAR de La Roca del Vallès i el seu tractament terciari 
en els instal·lacions del camp de golf.

L’execució de les infraestructures per al reg del camp de golf queden 
grafiades als plànols D1 i D2 del document Text Refós del Pla Parcial. En el 
plànol D1 es grafia la canonada de conducció d’aigües residuals depurades 
procedents de l’EDAR de La Roca del Vallès fins la seva connexió amb la 
xarxa interior de reg del camp de golf, i en el plànol D2 es grafia la xarxa 
interior de reg del camp i les instal∙lacions del tractament terciari de les 
aigües.

 Modificació dels plànols B4, B5, B9, C1 i C2 respecte el document 
original, incorporant la informació que deriva de l'execució real de la 
urbanització.

 Modificació de l’article 34 de les Ordenances urbanístiques del Pla 
Parcial, relatiu a les determinacions de la regulació urbanística de les 
tanques de les parcel·les. Aquesta modificació respon a que 
originàriament aquest article remetia a una regulació inexistent en el 
projecte d’urbanització aprovat definitivament. Per aplicació del 
principi de jerarquia normativa del planejament es proposa respectar 
les determinacions del Pla General d’Ordenació Urbanística en 
referència a la regulació urbanístic del tancament de parcel·les.

 Modificació de l’article 6.3 de les Ordenances urbanístiques del Pla 
Parcial, en referència a la remissió que aquest article feia al plànol 
número 10, quan el plànol  correcte és el plànol número B8.

 Actualització de la redacció de l’article 9.2 per congruència amb la 
realitat existent, atenent a que el camp de golf està executat, 
implantat i disposa de la corresponent llicència d’activitats.

 Actualització del capítol 9 "Estructura de la propietat" i el plànol A4 
incorporant les dades dels propietaris actuals, als efectes de garantir 
la coherència del document amb la realitat existent. 

 Actualització de l'apartat 10.4 del Capítol 10 “Annex i compromisos 
urbanístics”, fent constar com a promotor la Junta de Compensació, 
en coherència i contextualització del moment actual, i segons Apartat 
2.4 de la Memòria.
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En referència als canvis introduïts respecte el document aprovat inicialment i 
exposats anteriorment, aquests no es consideren canvis substancials d’acord 
amb les determinacions de l’article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, atès que en cap cas 
no donen lloc a un model d’ordenació diferent respecte a l’emplaçament dins 
de l’àmbit de les zones i sistemes urbanístics.

Els canvis introduïts en el document es limiten a la contextualització de 
l’instrument a la realitat fàctica actual, fent especial esment a la modificació 
de les característiques del subministrament d’aigua potable per al consum 
humà i la modificació de les característiques de la concessió d’aigües 
regenerades que garanteix el reg del camp de golf, que incorporen al Pla les 
previsions i garanties de rigor a propòsit del subministrament de l’aigua a 
tot el sector.

L'Avaluació Econòmica i l'Estudi Econòmic-Financer que consten al Capítol 7 
són els mateixos que s’incorporen al text originari de partida, que és el Text 
Refós que es va verificar pel Ple Municipal en data 30 de juny de 1993, i que 
va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en 
data 28 de juliol de 1993. 
Es mantenen íntegrament aquests dos apartats per no ser objecte del 
pronunciament judicial i atenent a que les obres d'urbanització estan 
executades i han estat recepcionades segons Acta de recepció de les obres 
d’Urbanització del sector SPM-4 Vilalba de data 15/02/2006, a excepció de 
l’execució del vial d’accés al Manso Vilalba i la zona hotelera del sector 
(veure annex 2 del Text Refós). 
La liquidació econòmica en el si de la Junta de Compensació serà a través 
del corresponent procediment d'aprovació del Compte de Liquidació 
Definitiu.

El Capítol 10 “Annex i compromisos urbanístics”, és el mateix que es va 
incorporar al text originari de partida, que és el Text Refós que es va 
verificar pel Ple Municipal en data 30 de juny de 1993, i que va ser aprovat 
definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en data 28 de 
juliol de 1993. 
Es manté íntegrament aquest apartat per no ser objecte del pronunciament 
judicial, excepte pel que fa a l'apartat 10.4 que es modifica fent constar com 
actual promotor la Junta de Compensació, en coherència i contextualització 
del moment actual, tal i com es fa constar a la relació de modificacions 
respecte el document del Pla parcial inicialment aprovat exposada 
anteriorment.

Conclusió 

D’acord amb tot allò expressat en el cos d’aquest informe, s’informa 
favorablement l’aprovació provisional del Text Refós del Pla Parcial del 
sector SPM-4 “Vilalba”.”
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-Informe de Secretaria i Serveis Jurídics de 21 de novembre de 2018:

“1. Antecedents

El Pla parcial d’ordenació del sector SPM-4 “Vilalba” (en endavant Pla 
parcial), formulat per iniciativa privada, es va aprovar inicialment, per acord 
de Ple, en data 17 de juny de 1992, posteriorment es va sotmetre a 
informació pública, pel termini d’un mes (publicacions: DOGC de 17 de juliol 
de 1992, LA VANGUARDIA de data 30 de juliol de 1992, BOP de 10 de juliol 
de 1992). 

En data 12 de març de 1993 es va aprovar provisionalment el Pla parcial, i 
posteriorment es va remetre a la Comissió per a la seva aprovació definitiva.

La Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 28 d’abril de 1993, va 
acordar suspendre l’aprovació definitiva del Pla parcial fins a la presentació 
d’un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions.

El text refós del Pla parcial va ser verificat pel Ple de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès en sessió de data 30 de juny de 1993. 

Posteriorment, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 28 de juliol 
de 1993, va acordar el següent:

“1r.- Aprovar definitivament el Pla parcial d’ordenació SPM-4 del 
sector Vilalba de La Roca del Vallès promogut per Casvila, SA i 
tramès per l’Ajuntament amb la prescripció següent que s’incorpora 
d’ofici:

1.1.- Es suprimeix la última parcel·la qualificada com a zona 
residencial, clau R-2, situada junt al límit sud del sector, en la part 
que llinda amb el terme municipal de Cardedeu.

2n.- Condicionar l’executivitat del present acord d’aprovació definitiva 
i consegüent publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
a l’acreditació d’haver obtingut de la Junta d’Aigües la corresponent 
concessió administrativa per utilitzar els cabals necessaris per al 
subministrament de la urbanització i per al rec del camp de golf.

(...)”

El 14 de juliol del 2000 l’Agència Catalana de l’Aigua va atorgar a CASVILA, 
SA una autorització a precari, i amb caràcter temporal, per derivar les 
aigües provinents de la riera de Vallfornés per al reg del camp de golf. En 
virtut d’aquesta autorització la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 
20 de setembre de 2000, va donar per complertes les condicions a les que 
es va subjectar l’eficàcia de l’aprovació definitiva del Pla parcial. 
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Contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme, així com, envers l’acord que 
desestima el recurs d’alçada interposat, es va formular recurs contenciós 
administratiu davant del Tribunal superior de justícia de Catalunya. Aquest 
recurs núm. 241/2001 va donar lloc a la sentència núm. 613/2005 de 21 de 
juliol de 2005, en virtut de la qual es va anul·lar, deixant sense valor ni 
efectes jurídics, ambdós acords de la Comissió. Tanmateix, es va desestimar 
el recurs contenciós administratiu contra l’acord d’aprovació definitiva del 
Pla parcial.

Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua va revocar l’autorització de 14 
de juliol del 2000, i en data 11 de juny de 2002 va atorgar una nova 
autorització a CASVILA, SL per a la derivació, amb caràcter temporal, de les 
aigües provinents de quatre pous, un dren i la mina de Sant Mariano, 
existents a la seva propietat, per al reg del camp de golf. Malgrat tot, la 
resolució de l’any 2002, segons el parer del Tribunal superior de justícia de 
Catalunya reunia les mateixes característiques (precarietat, temporalitat, 
manca de garanties, etc.) que l’autorització de l’any 2000.

L’Agència Catalana de l’Aigua el 15 de desembre del 2005 va conferir, a 
VILALBA GOLF, SL, una nova concessió d’aigües subterrànies procedents de 
quatre pous i un dren per al reg del camp de golf. En aquestes dates la 
urbanització disposava d’aigua potable procedent de la xarxa municipal (En 
data 12 d’abril de 2005 es va subscriure l’acta de recepció dels serveis 
d’aigua potable del sector SPM-4 Vilalba.).

Prenent en consideració la sentència núm. 613/2005 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 22 de juny de 2006, va adoptar un 
acord on va anul·lar l’acord de la Comissió de 20 de setembre de 2000. Però 
novament va tenir per complertes les condicions a les que es subjectava 
l’eficàcia del Pla parcial.

El Tribunal superior de justícia de Catalunya, en relació a l’acord adoptat per 
la Comissió el juny de 2006, va dictar auto de data 29 de juny de 2007 que 
en va declarar la seva nul·litat. La qual es va confirmar per sentència del 
Tribunal suprem de 17 de desembre de 2009.

L’Agència Catalana de l’Aigua va declarar la caducitat de la concessió 
atorgada el desembre de 2005. Posteriorment, en data 22 de setembre de 
2008, va atorgar a VILALBA GOLF, SL una nova concessió, en virtut de la 
qual el camp de golf veuria garantides les seves necessitats de reg durant 
25 anys. Es projectava la construcció, en el termini de sis mesos, d’una 
estació de tractament d’aigües per al reg, ubicada en la parcel·la 
denominada “zona de serveis”. La qual rebria aigua mitjançant una 
escomesa d’aigua residual del col·lector en alta Vallforners, connectat a 
l’estació depuradora d’aigües residuals (en endavant, EDAR) del sistema de 
la Roca del Vallès. En aquest marc, es considerava que l’aigua potable pel 
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consum humà, i altres usos, quedava garantida amb la connexió del sector a 
la xarxa general municipal.

En data 5 de novembre de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial 
d’ordenació SPM-4 del sector Vilalba. El seu objecte era modificar les 
característiques del sistema de subministrament de l’aigua potable pel 
consum humà de la urbanització, de captació de pous dins i fora del sector 
per la connexió a la xarxa general municipal de subministrament, i pel que 
fa al sistema del reg del camp de golf, aquest es resolia amb la concessió de 
22 de setembre de 2008 mitjançant aigües residuals regenerades.

Per tot això, la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 22 de juliol de 
2010, va donar per complerta la condició d’executivitat del Pla parcial, i en 
va ordenar la seva publicació. Aquesta es va portar a terme en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 20 de setembre de 2010.

L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant resolució de 26 d’abril de 2013, va 
modificar la concessió atorgada el 22 de setembre de 2008, en aquell 
moment a nom de TEAM OPEN 2012, SL. La modificació va consistir en el 
canvi de punt de captació, el qual va passar a ser directament a l’EDAR de la 
Roca del Vallès i l’augment del cabal concessionat. Sí és cert que el 
tractament terciari es va canviar d’ubicació, en relació a aquell previst en la 
concessió de l’any 2008, i en l’actualitat s’emplaça en la nau de 
manteniment. Tanmateix, la resolució de 2013 restava condicionada a la 
comprovació mitjançant acta de reconeixement final del compliment de les 
condicions imposades, que es va aixecar el 25 de febrer de 2015 i es va 
aprovar per resolució de data 29 d’abril de 2015.

Fins a l’arribada dels diversos pronunciaments judicials, i en el marc del Pla 
parcial, es va tramitar el Projecte de compensació del sector SPM-4, Vilalba 
(aprovat definitivament per la Comissió de Govern en data 5 de setembre de 
2002), així com es va tramitar i executar el Projecte d’urbanització del 
sector SPM-4, Vilalba. 

El projecte d’urbanització es va aprovar definitivament per la Comissió, en 
sessió de data 5 de setembre de 2002, i es va condicionar la seva publicació 
a la presentació d’un Text refós. Posteriorment, en data 26 de setembre de 
2002 la Comissió va donar conformitat i va verificar el Text refós del 
Projecte d’urbanització (AVUI de data 3 d’octubre de 2002, BOPB de 8 
d’octubre de 2002, juntament amb les corresponents publicacions relatives 
a l’esmena d’un error material - AVUI de 18 d’octubre de 2002 i BOPB de 24 
d’octubre de 2002 -). Finalment, la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Barcelona, en la sessió d’11 de desembre de 2002 es va donar per 
assabentada de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, amb el 
benentès que la disposició d’hidrants s’ajustarà a la distància inferior a 100 
metres a qualsevol punt de l’edificació.
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La recepció dels serveis d’aigua potable del sector es van portar a terme 
mitjançant acta subscrita en data 12 d’abril de 2005. Posteriorment, en data 
15 de febrer de 2006, es va materialitzar la recepció parcial de les obres 
d’urbanització del sector, excloent de l’acta les obres següents: 

1. L’obra d’urbanització de la xarxa d’aigua potable que ja va ser 
recepcionada en acte de data 12 d’abril de 2005.

2. Les obres d’urbanització del vial d’accés al Manso Vilalba i la zona 
hotelera del sector, pendent d’execució i de desenvolupament.

El subministrament de l’aigua potable al sector estava resolt, quedava 
pendent l’aigua pel reg del camp de golf. Atenent a les determinacions de la 
concessió atorgada en data 22 de setembre de 2008, modificada l’abril de 
2013, i als efectes de fer viable la captació de l’aigua pel reg del camp de 
golf es van portar a terme, davant de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, els 
tràmits següents:

a) La Junta de Govern Local va atorgar, en data 7 de febrer de 
2013, llicència urbanística municipal d’obres a TEAM OPEN 2012, 
SL per a la legalització del camp de Golf i projecte bàsic de 
manteniment d’edifici i edifici de tractament terciari per a aigües 
de reg, a la urbanització de Vilalba sector SPM-4. En el marc del 
projecte executiu es va eliminar l’edifici projectat per ubicar el 
tractament terciari, el qual s’emplaçava en l’àmbit nord de la 
bassa d’emmagatzematge d’aigua (segons projecte bàsic 
aprovat).  El projecte executiu va ubicar el tractament terciari en 
la nau de manteniment, juntament amb un dipòsit soterrat.

b) Pel que fa a les obres necessàries per a l’execució de la captació, 
bombeig i transport mitjançant canonada de impulsió, de les 
aigües de l’EDAR de la Roca del Vallès al camp de golf, es van 
portar a terme, pel que fa al traçat en l’àmbit del terme municipal 
de la Roca, els tràmits següents:

a. En relació al tram en sòl no urbanitzable i en sòl 
urbanitzable amb pla parcial aprovat: un cop aprovat el 
projecte, de conformitat amb l’article 48 del TRLU, per 
acord de 22 de juliol de 2013 adoptat per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, es va atorgar 
llicència per acord de la Junta de Govern Local adoptat en 
data 3 d’octubre de 2013. 
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b. Pel que fa al tram en sòl urbà no consolidat: mitjançant 
resolució d’alcaldia núm. 679/2015 de 9 de juny de 2015 
es va autoritzar, amb caràcter provisional, les obres 
relatives a la portada d’aigües de l’EDAR de la Roca del 
Vallès al Golf Vilalba, en el tram del sector de Can Font de 
la Parera. 

La major part dels acords i resolucions que es van succeir envers la 
tramitació del Pla parcial van ser objecte de impugnació en via judicial. A 
continuació es sintetitzen les dades relatives als procediments judicials, així 
com l’extracte del contingut de les seves resolucions, que han estat més 
rellevants:

a) Recurs ordinari núm. 523/2007: sentència núm. 729 de 15 de 
desembre de 2014 dictada pel Tribunal superior de justícia de 
Catalunya.

En aquesta es conclou, entre d’altres, el següent: 
“(...)
1. Declarar nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados por la 

Comissió d’Urbanisme de Barcelona en fecha 23 de julio de 
1993, de aprobación definitiva del Pla parcial d’ordenació 
SPM-4 del Sector Vilalba de La Roca del Vallès (DOGC 4805 – 
23.01.2007), con los efectos que aparecen especificados en el 
penúltimo párrafo del fundamento jurídico séptimo de esta 
Sentencia.

(...)”

En el penúltim paràgraf del fonament setè es determina el 
següent: 
“(...) 
Por todo ello, nos veremos en la tesitura de tener que declarar 
nulos de pleno derecho los acuerdos de aprobación definitiva del 
PP, adoptados por la CUB el 28 de julio de 1993, al objeto de que 
la aprobación definitiva de dicho Plan quede supeditada a la 
remisión, por parte del Ayuntamiento de la Roca del Vallès, a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de nueva versión 
del PP, aprobada provisionalmente con la incorporación a dicho 
Plan de las previsiones y garantías de rigor a propósito del 
abastecimiento y suministro de agua a todo el sector.
(...)” 
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b) Recurs ordinari núm. 367/2010: sentència núm. 731 de 18 de 
desembre de 2014 dictada pel Tribunal superior de justícia de 
Catalunya.

Aquesta sentència tenia per objecte la Modificació puntual, i 
conclou el següent: “(...) estimando parcialmente la demanda 
articulada estimamos la nulidad de la figura de planeamiento 
impugnada por no haber previsto las correspondientes garantías 
que velen por el buen fin de la ordenación establecida, ya desde 
conseguir la habilitación para los correspondientes terrenos, 
pasando por la construcción de la estación depuradora y 
alcanzando su puesta en funcionamiento y así poder gozar del 
contenido de la concesión de aguas de 22 de septiembre de 2008 
de que se dispone. 

A tales efectos, firme que sea la presente, se fija el plazo de dos 
meses desde la firmeza de la sentencia presente para que la 
administración autonómica fije ese contenido de garantía al que 
condicionar con su prestación la vigencia de la figura de 
planeamiento que se ha aprobado definitivamente y así se 
publique y se comunique a este tribunal y autos.

(...)”

c) Recurs ordinari núm. 360/2011: sentència núm. 733 de 14 
d’octubre de 2015 dictada pel Tribunal superior de justícia de 
Catalunya.

Les actuacions administratives impugnades són: la desestimació 
presumpta per silenci administratiu del recurs d’alçada interposat 
contra l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 
28 de juliol de 1993, aprovant definitivament el Pla parcial; 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 
data 22 de juliol de 2010 i la Modificació puntual del Pla parcial.

El Tribunal es remet a les sentències ja dictades entorn a aquesta 
qüestió, i resol el següent:
“1) Estimamos en parte el recurso contencioso administrativo 
interpuesto en nombre y representación de “SALVEM VILALBA” y, 
en consecuencia, ANULAMOS los acuerdos de la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona de 28 de julio de 1993, aprobando 
definitivamente, con determinadas prescripciones, el Plan Parial 
de Ordenación SPM-4 del Sector Vilalba de La Roca del Vallès; el 
de 22 de julio de 2010, dando nuevamente por cumplidas las 
condiciones impuestas en aquel y acordando su publicación, y el 
de 5 de noviembre de 2009, aprobando la modificación del 
indicado plan parcial. Ello al efecto de que la aprobación definitiva 
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de dicho plan parcial quede supeditada a la remisión, por parte 
del Ayuntamiento de la Roca del Vallès a la Comisión de 
Urbanismo, de una nueva versión del mismo aprobada 
provisionalmente con la incorporación de las previsiones y 
garantías necesarias para el abastecimiento y suministro de agua 
a todo el sector, así como para el buen fin de la ordenación 
establecidda, tanto en orden a conseguir la habilitación 
urbanística de los correspondientes terrenos, como para la 
construcción de la estación depuradora y su puesta en 
funcionamiento, pudiendo así gozar del contenido de la concesión 
de aguas de 22 de septiembre de 2008.

2) Desestimamos el recurso interpuesto en todo lo demás.

(...)”

2. Anàlisi dels pronunciaments judicials recaiguts envers al Text refós 
del Pla parcial d’ordenació SPM-4 Vilalba

Atenent als antecedents ressenyats, a continuació posem èmfasi en les 
consideracions i arguments continguts en els diversos pronunciaments judicials, 
als efectes de concloure quina es la tramitació que cal portar a terme per 
garantir l’executivitat del Pla parcial.

Pel que fa a la sentència núm. 613 dictada pel Tribunal superior de justícia de 
Catalunya, de 21 de juliol de 2005, (recurs ordinari núm. 241/2001) esdevé 
interessant transcriure part del fonament sisè que determina el següent: “(...) 
De manera que, en el concreto caso, no se observa prueba suficiente, en carga 
que correspondería a la parte actora, de que nos encontremos ante un plan de 
contenido imposible desde el punto de vista económico financiero, ni en sus 
aspectos más generales ni en los de carácter más específico, sin que quepa, por 
tanto, atender a la anulación solicitada, a salvo las impugnaciones que pudiesen 
producirse en su fase de ejecución, fase necesitada de mayores concreciones y 
precisiones en el orden económico.
(…)” 

En virtut d’aquesta sentència es va resoldre: en primer lloc, l’estimació del 
recurs contra l’acord del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya de 10 de gener de 2001, desestimant el recurs 
d’alçada interposat per l’Ajuntament de Cardedeu contra el de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de 20 de setembre de 2000, donant per complertes 
les condicions a les que es va subjectar l’eficàcia de l’acord de la mateixa 
Comissió de 28 de juliol de 1993, d’aprovació definitiva del Pla parcial 
d’ordenació SPM-4 del sector Vilalba de la Roca del Vallès, acords que es van 
anul·lar i es van deixar sense valor ni efecte jurídic. En segon lloc, la 
desestimació del recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la 
Comissió de 28 de juliol de 1993, d’aprovació definitiva del Pla parcial.
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Per tant, podem concloure: en primer lloc, que el Pla parcial, com a tal, no té un 
contingut impossible en relació a cap dels seus aspectes, i no procedeix la seva 
nul·litat; i en segon lloc, que es va declarar la nul·litat de l’acord de 20 de 
setembre de 2000 i 10 de gener de 2001. Motiu pel qual les condicions a les 
que es va subjectar l’eficàcia de l’acord de 28 de juliol de 1993 s’entenien no 
complertes, i l’executivitat del Pla parcial quedava en entredit. 

En relació amb la sentencia del Tribunal suprem de 17 de desembre de 2009 
(recurs 1065/2008) resulta interessant transcriure alguns fragments: “(...) Pues 
bien, habiendo quedados expuestas en las sentencia de 21 de julio de 2005 las 
razones por las que se anulaba el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de 20 
de septiembre de 2000, la Sala de instancia ha entendido que el acuerdo de 22 
de junio de 2006 incurre en similares deficiencias y que constituye un intento de 
eludir lo decidido en la sentencia.
(...)
En lo que se refiere a la dotación de agua para suministro de la urbanización, la 
Sala de instancia considera que el hecho de que la urbanización disponga ahora 
de conexión con la red de abastecimiento municipal no es suficiente para 
entender cumplida la condición establecida en el acuerdo de aprobación 
definitiva del Plan Parcial, pues lo que con dicha condición se requiere es la 
“...acreditación de haberse obtenido de la Junta de Aguas la correspondiente 
concesión administrativa para utilizar los caudales necesarios para el suministro 
de la urbanización y para el riego del campo de golf”. Señala así el auto 
desestimatorio del recurso de súplica que “...la condición es su momento 
impuesta consistía exactamente en lo que consistía (...) y no en cosa distinta”, 
de manera que “...el cambio de circunstancias fácticas que se invoca no puede 
afectar a tal condición hasta el punto de pretender modificar por vía de hecho el 
planeamiento aprobado y las condiciones en su momento impuestas sin tramitar 
y aprobar una modificación o revisión de uno y otras con arreglo a los 
procedimientos legalmente previstos”.
El razonamiento de la Sala de instancia resulta injustificadamente rigorista en 
este punto. La condición impuesta en su día no pretendía otra cosa sino 
asegurar que la aprobación definitiva del Plan Parcial no fuese efectiva mientras 
no estuviesen asegurados los caudales necesarios para el suministro de la 
urbanización y para el riego del campo de golf, y a tal efecto se exigía la 
acreditación de haberse obtenido de la Junta de Aguas la correspondiente 
concesión administrativa que garantizase tales suministros. Pues bien, en lo que 
se refiere al abastecimiento de la urbanización es indudable que la finalidad que 
perseguía al establecer aquella condición queda plenamente cumplida si, en 
lugar de la concesión administrativa, lo que se acredita es la existencia de 
conexión con la red municipal de abastecimiento de agua.
La conclusión es diferente en lo que se refiere al suministro de agua para riego 
del campo de golf, pues la forma alternativa de cumplimiento apreciada por la 
Comisión de Urbanismo no cubre la finalidad perseguida. Son acertados en este 
punto los autos recurridos, pues no se podía tener por cumplida la condición 
cuando no se había acreditado la existencia de una concesión administrativa 
que asegure de manera estable el suministro, pues únicamente había 
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constancia de una concesión por plazo de dos años; y, además, no había 
certeza ni garantía de que antes del vencimiento de ese plazo fuese a estar en 
funcionamiento la Estación Depuradora proyectada, ni, desde luego, que se 
fuese a obtener de forma automática una nueva concesión para el suministro de 
aguas residuales depuradas procedentes de dicha Estación Depuradora.
Así las cosas, en lo que se refiere al suministro de agua para riego del campo de 
golf, debe concluirse que el acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Barcelona 
no debió tener por cumplida la condición a la que estaba subordinada la 
efectividad del Plan Parcial, siendo por ello ajustados a derecho los autos de la 
Sala de instancia en los que se declara nulo el mencionado acuerdo en tanto 
que contrario a lo resuelto en la sentencia de 21 de julio de 2005.
(…)”

Per tant, al desestimar-se el recurs de cassació, va esdevenir ferma la 
declaració de nul·litat de la resolució de la Comissió d’urbanisme de 22 de juny 
de 2006 – en la part que tenia per complertes les condicions a les que es va 
subjectar l’eficàcia del seu acord de 28 de juliol de 1993 d’aprovació definitiva 
del Pla parcial –, efectuada per part del Tribunal superior de justícia de 
Catalunya.

Pel que fa a la sentencia núm. 729 del Tribunal superior de justícia de 
Catalunya, de 15 de desembre de 2014, es va resoldre declarar nuls de ple dret 
els acords adoptats per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en data 23 de 
juliol de 1993, relatius a l’aprovació definitiva del Pla parcial, amb els efectes 
especificats en el penúltim paràgraf del fonament jurídic setè de la sentència.

El fonament setè es transcriu, en la seva totalitat, a continuació: “Al hilo del 
argumentario que se contiene en la demanda a propósito de los Autos de esta 
Sala y Sección que anularon el acuerdo de la CUB de 22 de junio de 2006, se 
expresa por la entidad actora la convicción de que la operación de planeamiento 
parcial puesta en entredicho, no garantiza de forma indefinida el suministro de 
agua potable al conjunto de la urbanización (que, amén de zonas deportivas, 
las tiene también de carácter residencial).
En este sentido, se nos viene a decir que no es requisito bastante el hecho de 
que la mercantil promotora del PP sea la que tenga garantizada la disponibilidad 
del agua.
Por su parte, las demandadas consideran solucionado el problema, sobre todo 
como consecuencia de dos circunstancias sobrevenidas; a saber: la expedición, 
por la ACA, de una nueva concesión en fecha 22 de septiembre de 2008, en 
méritos de la cual el campo de golf habría visto garantizadas sus necesidades 
de riego durante 25 años mediante aguas residuales regeneradas y, 
paralelamente, la cobertura de las necesidades de agua potable para el 
consumo humano y para otros usos, mediante la conexión del sector a la red 
general municipal.
Sin embargo - y como ya se ha dicho -, este Tribunal tiene que juzgar la 
situación tal como ésta se hallaba prefigurada cuando las actuaciones 
administrativas impugnadas fueron publicadas a través del DOGC de 23 de 
enero de 2007. No en vano, los (eventuales) vicios invalidantes de los acuerdos 
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de aprobación definitiva de los Planes urbanísticos, los son de nulidad de pleno 
derecho, habida cuenta de lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley Básica 
30/1992, de 26 de noviembre. Sin perjuicio de que esa nulidad – como veremos 
más adelante – pueda tener en nuestro caso unos efectos prácticos limitados.
En cualquier caso, la situación a 23 de enero de 2007 era, ciertamente, la 
relatada por la entidad actora, pues el PP había sido aprobado definitivamente 
sin contener en su seno garantías de viabilidad o de factibilidad en lo que 
concierne al suministro de agua, y muy particularmente en lo que atañe al 
suministro de agua potable para el consumo humano. Por ello, los acuerdos de 
la CUB de 28 de julio de 1993 trataron de remediarlo imponiendo una condición 
suspensiva de carácter autónomo y con vida propia, que debía traducirse en 
una concesión que en sus diversas versiones le fue concedida a la entidad 
promotora (de carácter privado) y no a la Administración municipal. Eso, en 
lugar de asegurarse (la CUB) de que el contenido de el propio PP contuviera las 
previsiones de rigor; siquiera supeditando la aprobación definitiva del 
instrumento de ordenación a la incorporación, al mismo, de tales estipulaciones.
En este punto, forzoso será resaltar la imprecisión de la Memoria del PP 
aprobado en 1993; la cual, sin perjuicio de referirse a los pozos del campo de 
golf, se limitaba a cuantificar las necesidades restantes en 219.922 litros/día, a 
partir de un depósito regulador de 1.000.000 de litros, sin especificar el caudal 
realmente disponible ni la procedencia del suministro, en clara contravención de 
lo dispuesto en aquel momento para los Planes parciales por el art. 53.4 del 
Reglamento de Planeamiento (RP).
Por todo ello, nos veremos en la tesitura de tener que declarar nulos de pleno 
derecho los acuerdos de aprobación definitiva del PP, adoptados por la CUB el 
28 de julio de 1993, al objeto de que la aprobación definitiva de dicho Plan 
quede supeditada a la remisión, por parte del Ayuntamiento de la Roca del 
Vallès, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de una nueva versión 
del PP, aprobada provisionalmente con la incorporación a dicho Plan de las 
previsiones y garantías de rigor a propósito del abastecimiento y suministro de 
agua a todo el sector.
Esto habría sigo lo propio en aplicación de lo dispuesto, en el momento de los 
hechos, por el art. 60.5.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
conforme al cual “Quan l’expedient serà formalment complet, l’Administració 
competent podrà adoptar alguna d’aquestes decisions: (...) Suspendre 
l’aprovació del pla per deficiències que han d’ésser esmenades per la corporació 
o bé per l’organisme que ha atorgat l’aprovació provisional. Si dins els tres 
mesos següents a la notificació de l’acord l’organisme competent no esmena les 
deficiències del pla, s’hi podrà subrogar la comissió d’urbanisme.”

En aquesta resolució, el Tribunal només va incidir en la qüestió relativa al 
subministrament de l’aigua. La necessitat d’haver sotmès el Pla parcial a un 
procediment d’avaluació ambiental, la manca de l’informe del Departament de 
Cultura, l’omissió d’un segon tràmit de informació pública, etc. no es van 
estimar per part del Tribunal com a motius de nul·litat del Pla. 

El Tribunal en la seva resolució, mitjançant la remissió al fonament jurídic setè, 
ens va clarificar la necessitat de recollir en el Pla parcial la situació existent en 
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el moment de dictar-se la resolució, entenent que aquesta ja garantia el 
subministrament d’aigua al sector, però malauradament va apuntar que es veia 
en l’obligació de valorar la situació existent en el moment de impugnar-se les 
actuacions objecte del procés. 

El Tribunal va manifestar que el Pla parcial es va aprovar sense contenir, en el 
seu sí, les garanties de viabilitat en relació al subministrament de l’aigua 
potable. Per aquest motiu, va entendre que l’acord de 28 de juliol de 1993 va 
intentar resoldre-ho imposant la condició suspensiva. Tanmateix, va sostenir 
que hagués estat més adient assegurar-se que el contingut del Pla parcial 
incorporés les previsions necessàries, per exemple, supeditant l’aprovació 
definitiva a la incorporació, en el mateix Pla parcial, d’aquestes. Precisament el 
Tribunal va instar a que es portes a terme aquest tràmit, mitjançant la prèvia 
nul·litat, únicament, de l’acord d’aprovació definitiva del Pla parcial adoptat en 
data 28 de juliol de 1993, i a través de la remissió per part de l’Ajuntament a la 
Comissió, d’una nova versió del Pla aprovada provisionalment amb la 
incorporació a aquest de les previsions i garanties de rigor en relació amb 
l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el sector. 

Mitjançant la sentència núm. 731, de 18 de desembre de 2014, del Tribunal 
superior de justícia de Catalunya (recurs núm. 367/2010) va estimar 
parcialment el recurs presentat i va resoldre el següent: “(...) estimamos la 
nulidad de la figura de planeamiento impugnada por no haber previsto las 
correspondientes garantías que velen por el buen fin de la ordenación 
establecida, ya desde conseguir la habilitación para los correspondientes 
terrenos, pasando por la construcción de la estación depuradora y alcanzando 
su puesta en funcionamiento y así poder gozar del contenido de la concesión de 
aguas de 22 de septiembre de 2008 de que se dispone. (...)”.

Aquesta sentència va estimar la nul·litat de la Modificació puntual del Pla parcial 
del sector SPM-4, Vilalba, i va conferir el termini de dos mesos, des de la 
fermesa de la sentència, perquè l’Administració autonòmica fixes el contingut de 
la garantia al que condicionar amb la seva presentació la vigència de la figura 
de planejament aprovada.

Finalment, en relació a la sentencia núm. 733 del Tribunal superior de justícia 
de Catalunya, de 14 d’octubre de 2015, cal posar de manifest que l’anàlisi 
efectuat en aquesta es va fer a la llum de les consideracions recollides en les 
sentencies núm. 729 i 731 (pràcticament transcrites en la seva totalitat), 
ambdues dictades pel mateix Tribunal. Tal i com es reflecteix en el fragment 
que es transcriu a continuació: “(...)
SEXTO. Siendo los argumentos expuestos en tales dos sentencias en buena 
medida trasladables al supuesto que aquí se enjuicia, al coincidir en lo 
sustancial los argumentos expuestos en la demanda con los que se propusieron 
en los procesos en los que aquellas se dictaron, deberá recaer nueva sentencia 
en similares términos. (…)
FALLAMOS
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1) ESTIMAMOS EN PARTE el recurso contencioso administrativo interpuesto en 
nombre y representación de “SALVEM VILALBA” y, en consecuencia, 
ANULAMOS los acuerdos de la Comisión de Urbanismo de Barcelona de 28 de 
julio de 1993, aprobando definitivamente, con determinadas prescripciones, 
el plan Parcial de Ordenación SPM-4 del Sector Vilalba de La Roca del Vallès; 
el de 22 de julio de 2010, dando nuevamente por cumplidas las condiciones 
impuestas en aquel y acordando su publicación, y el de 5 de noviembre de 
2009, aprobando la modificación del indicado plan parcial. Ello al efecto de 
que la aprobación definitiva de dicho plan parcial quede supeditada a la 
remisión, por parte del Ayuntamiento de la Roca del Vallès a la Comisión de 
Urbanismo, de una nueva versión del mismo aprobada provisionalmente con 
la incorporación de las previsiones y garantías necesarias para el 
abastecimiento y suministro de agua a todo el sector, así como para el buen 
fin de la ordenación establecida, tanto en orden a conseguir la habilitación 
urbanística de los correspondientes terrenos, como para la construcción de la 
estación depuradora y su puesta en funcionamiento, pudiendo así gozar del 
contenido de la concesión de aguas de 22 de septiembre de 2008.

2) DESESTIMAMOS el recurso interpuesto en todo lo demás.

(…)”

Aquests pronunciaments ens permeten sostenir que la nul·litat esgrimida pels 
Tribunals es circumscriu a l’acord de la Comissió d’Urbanisme de 28 de juliol de 
1993, com a acte administratiu. El qual no va garantir, mitjançant les 
determinacions contingudes en l’article 60.5.b) del Decret legislatiu 1/1990, de 
12 de juliol, que s’incorporessin en el sí del Pla parcial les previsions de rigor en 
relació amb l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el sector.

Per contra, els arguments que fan referència a la tramitació i/o documentació 
relativa al Pla parcial no s’han estimat per part dels tribunals com a motius que 
en determinin la seva nul·litat (ni la necessitat d’haver sotmès el Pla parcial a 
un procediment d’avaluació ambiental, ni la manca de l’informe del 
Departament de Cultura, ni l’omissió d’un segon tràmit de informació pública, 
etc.).

3. Presentació d’una nova versió del Text refós del Pla parcial 
d’ordenació SPM-4 Vilalba per a la seva aprovació provisional

Fruit dels pronunciaments judicials ressenyats, en data 2 de juny de 2015 
(registre d’entrada núm. 3814) la senyora Ana Moriñigo Madueño i el senyor 
José Luis Pérez López van presentar davant de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, en qualitat de presidenta i secretari de la Junta respectivament, una 
nova versió del Pla parcial d’ordenació SPM-4 “Vilalba” - en execució de les 
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sentències dictades per la sala de lo contenciós administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya - als efectes de que l’Ajuntament, prèvia 
aprovació provisional, remetés l’instrument de planejament a la Comissió 
Territorial d’urbanisme per a la seva aprovació definitiva.

A partir d’aquest moment es va començar a treballar, conjuntament - la Junta 
de Compensació, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Departament 
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en concret la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona -,  als efectes de vehicular la tramitació i conseqüent 
aprovació del Pla parcial. 

Tot això, sense obviar que l’execució de les sentències al·legada no era 
possible, tenint en compte que aquestes no eren fermes a l’estar recorregudes 
davant del Tribunal Suprem.

En data 23 de setembre de 2015 (registre d’entrada núm. 6246), el secretari de  
la Junta de compensació del Pla parcial va reiterar la petició efectuada el juny 
del mateix any. Posteriorment, en data 9 de maig de 2016 (registre d’entrada 
núm. 2310) es van recordar les entrades i peticions efectuades, sol·licitant que 
es tramites el planejament presentat, sense més dilació i donant compliment a 
les sentències recaigudes.

En data 17 d’octubre de 2017 (registre d’entrada núm. 2017-8783) es va 
presentar una nova versió del Text refós del Pla parcial d’Ordenació SPM-4, 
Vilalba. Instància que es va esmenar, previ requeriment, en data 14 de 
desembre de 2017 (registre d’entrada núm. 2017-10833).

La documentació presentada es va informar tècnica i jurídicament en data 29 de 
gener de 2018, i va donar lloc a la resolució d’alcaldia núm. 92/2018, de 30 de 
gener de 2018 (notificada el mateix dia).

Es van portar a terme reunions entre els tècnics redactors i els serveis tècnics 
municipals als efectes de clarificar els requeriments formulats.

En data 28 de febrer de 2018 es va presentar instància (registre d’entrada núm. 
2018-1934) on es comunicava a aquesta Corporació que en data 27 de febrer 
de 2018 s’havia celebrat Assemblea general extraordinària de la Junta de 
Compensació del sector, en la qual s’havia aprovat el Text refós del Pla Parcial 
d’Ordenació del sector SPM4 de Vilalba, annexant còpia del Text refós, i 
documentació connexa, amb la finalitat que aquest Ajuntament l’aprovés 
provisionalment. 

Finalment, la Junta de compensació del sector, en data 23 de maig de 2018 i 
registre d’entrada núm. 2018-5166, va presentar instància on es posava de 
manifest, entre d’altres, que per poder continuar amb la tramitació del Text 
refós del Pla parcial, i assolir la fermesa i executivitat de les sentències dictades 
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interessava el desistiment per 
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part de totes les parts en els recursos de cassació números 008/0003838/2015 
i 008/0001000/2015.

Atenent a la petició formulada per la Junta de compensació del sector es va 
requerir al lletrat Antonio López Martínez - al qual se li havia adjudicat la 
defensa jurídica dels interessos d’aquesta Corporació en ambdós procediments 
– que emetes informe al respecte.

Els informes sol·licitats, intitulats:”Valoración sobre la posibilidad de desistir del 
recurso de casación presentado contra la sentencia ...”, es van presentar 
davant d’aquesta Corporació en data 10 de juny de 2018 (registres d’entrada 
números 2018/6127 i 2018/6128). 

Davant de la petició de desistiment conjunt formulada per la Junta de 
compensació, mitjançant instància de data 23 de maig de 2018  (registre 
d’entrada núm. 2018-5166), es va acordar per resolució d’alcaldia núm. 
2018/555, de data 11 de juny de 2018, atorgar a la Generalitat de Catalunya, 
com a interessada, un termini d’audiència de deu dies als efectes que formules 
les consideracions que estimes oportunes envers la proposta de desistiment 
dels recursos de cassació números 008/0003838/2015 i 008/0001000/2015.

Mitjançant ofici subscrit, en data 14 de juny de 2018, per la senyora Roser 
Clariana i Selva com a cap del Servei de Recursos i Reclamacions (registre 
d’entrada de 14 de juny de 2018, amb el número 2018-6325) es va posar de 
manifest el següent:

“En relació amb el tràmit d’audiència atorgat relatiu a la petició de 
desistiment dels recursos de cassació relacionats amb el Pla parcial 
sector Vilalba d’aquest municipi, em plau informar-vos que aquesta 
Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori (abans Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme) no s’oposa al desistiment esmentat sempre i 
quan es porti a terme de forma conjunta per totes les parts implicades 
(Junta de Compensació, Ajuntament i Generalitat).”

La petició de desistiment va esser objecte d’informe jurídic en data 17 de juliol 
de 2018. Posteriorment, el Ple municipal, en sessió ordinària de 19 de juliol de 
2018, va acordar, per unanimitat, desistir, de forma conjunta, dels recursos 
números 008/0003838/2015 i 008/0001000/2015 substanciats davant del 
Tribunal Suprem.

La petició de desistiment, conjunt, es va formalitzar davant del Tribunal 
Suprem. Acordant aquest tenir per desistits als tres recurrents, en ambdós 
procediments, mitjançant decrets de data 1 d’octubre de 2018, resolucions que 
van esdevenir fermes amb posterioritat.

Mitjançant instància de data 5 de setembre de 2018 (registre d’entrada núm. 
2018-8996) la Junta de compensació va tornar a presentar la documentació 
aportada en data 28 de febrer de 2018, amb unes petites modificacions per 
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donar compliment  a les prescripcions imposades en els informes emesos el 
gener de 2018.

La documentació presentada, va esser objecte d’informe tècnic, emès per 
l’arquitecta municipal, en data 13 de setembre de 2018, on es va apreciar 
l’existència d’algunes de les deficiències ja assenyalades el gener de 2018.

Posteriorment, en data 19 de setembre de 2018 (registre d’entrada núm. 2018-
9452) es va aportar una nova versió del Text refós del Pla Parcial, que va ser 
objecte d’informe tècnic, subscrit per l’arquitecta municipal en data 14 de 
novembre de 2018.

Finalment, en data 20 de novembre de 2018 (registre d’entrada núm. 2018-
11903, E/000230-2018) es va presentar la versió definitiva del Text refós del 
Pla Parcial, la qual va ser objecte d’informe tècnic favorable, emès per 
l’arquitecta municipal en data 21 de novembre de 2018.

4. Tramitació proposada i consideracions jurídiques al respecte

El Tribunal superior de justícia de Catalunya, en concret en les seves sentències 
núm. 729 i 733, resol que l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha de remetre a la 
Comissió d’urbanisme una nova versió del mateix Pla, aprovada 
provisionalment, amb la incorporació en aquest de les previsions i garanties de 
rigor en relació amb l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el sector. 

Com a conseqüència, els pronunciaments judicials ens permeten conservar els 
tràmits efectuats envers el Pla parcial, així com el contingut del mateix que s’ha 
generat fruit de la tramitació a la que s’ha sotmès. Tanmateix, els Tribunals 
requereixen que aquesta versió final del mateix Pla, incorpori les previsions i 
garanties de rigor en relació amb l’abastament i subministrament de l’aigua a 
tot el sector, i es torni a sotmetre a aprovació provisional.

La conservació del tràmit de l’aprovació inicial, que es va portar a terme en data 
17 de juny de 1992, per acord de Ple, determinarà el marc normatiu d’aplicació 
a la tramitació subsegüent. 

Si acudim a les determinacions contingudes en el Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost de 2010, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (en concret 
TRLU), i en concret a la disposició transitòria sisena, en aquesta es determina el 
següent:

“Sexta Figuras de planeamiento derivado e instrumentos de gestión
1. En todos aquellos aspectos que no sean objeto de regulación 
transitoria específica, las figuras de planeamiento derivado y los 
instrumentos de gestión aprobados inicialmente antes de la entrada en 
vigor de la Ley 26/2009 se rigen, en cuanto a los aspectos formales y 
sustantivos, por la normativa aplicable en la fecha de su aprobación 
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inicial. Las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de 
gestión aprobados inicialmente después de la entrada en vigor de la Ley 
26/2009 se rigen por las determinaciones formales y sustantivas que 
establece esta Ley.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico derivado, relativos a 
sectores que prevén usos residenciales, que desarrollan planeamiento 
urbanístico general que no contenga la memoria social que exige el 
artículo 59 tienen que incorporarla para que defina los objetivos de 
producción de vivienda protegida o asequible. Esta exigencia no es 
aplicable a los instrumentos de planeamiento urbanístico derivados 
aprobados inicialmente antes de la entrada en vigor de la Ley 10/2004.
3. Las figuras de planeamiento urbanístico derivado en suelo urbanizable 
que desarrollan planeamiento urbanístico general aprobado de acuerdo 
con la normativa anterior a la Ley 2/2002 y que no hayan sido 
aprobadas definitivamente en la entrada en vigor de la presente Ley 
deben justificar los intereses públicos derivados del imperativo de 
utilización racional del territorio y la adecuación de la propuesta a las 
determinaciones que establecen los artículos 3 y 9.” 

Extrem que es reitera, amb caràcter genèric, en la disposició transitòria 
dissetena del TRLU que disposa el següent:

“Decimoséptima Régimen de otros procedimientos iniciados antes de la 
entrada en vigor de esta Ley
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 
rigen por la normativa anterior en todo lo que no sea objeto de 
regulación transitoria específica.”

Motiu pel qual, podem concloure que l’aprovació provisional a la que s’ha de 
sotmetre la nova versió del Text refós del Pla parcial d’ordenació del sector 
SPM-4 “Vilalba”, un cop incloses les previsions i garanties de rigor en relació 
amb l’abastament i subministrament de l’aigua a tot el sector, es regirà per les 
determinacions contingudes en el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que 
aprova el Text refós de la legislació en matèria d’urbanisme (en concret articles 
60 i següents), i entre d’altres, el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, que 
aprova el Reglament del planejament urbanístic.

Finalment, els esdeveniments succeïts ens situen en un escenari particular, al 
trobar-nos davant d’una realitat fàctica, que en el seu moment es va executar a 
l’empara d’uns instruments de planejament, que en l’actualitat no són 
executius.  Situació que ha evolucionat de forma intermitent des de l’any 1993, 
extrem que fa inevitable l’existència de canvis respecte les circumstàncies 
concurrents en el moment de la seva primera tramitació.

En el Text refós del Pla parcial aprovat, atenent als pronunciaments judicials 
recaiguts, cal incorporar-l’hi l’actual sistema d’abastament i subministrament 
d’aigua potable i d’aigua per a reg del camp de golf, sense oblidar, a l’haver-se 
d’aprovar provisionalment de nou, que no podem plantejar l’aprovació d’un 
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instrument descontextualitzat. Extrems tots ells ressenyats en un nou “capítol 
0. Antecedents” que s’ha incorporat en la Memòria del Text refós del Pla parcial 
que es proposa aprovar provisionalment de nou.

Els canvis incorporats respecte el Text refós del Pla parcial aprovat s’han 
detallat en l’apartat “0.3. Canvis incorporats respecte el Pla parcial aprovat”.

Prenent en consideració aquests canvis, cal valorar si la seva incorporació 
exigeix que el Pla parcial es sotmeti a un nou tràmit de informació publica. 
Valoració que també s’ha portat a terme en l’informe tècnic subscrit en data 21 
de novembre de 2018.

El marc normatiu d’aplicació a la tramitació pendent, fins a garantir 
l’executivitat del Pla parcial, és el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que 
aprova el Text refós de la legislació en matèria d’urbanisme, i entre d’altres, el 
Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, que aprova el Reglament del 
planejament urbanístic.

El Reial decret 2159/1978 en el seu article 130 determina el següent:

“El Organismo o Corporación que hubiese otorgado su aprobación inicial, 
a la vista del resultado de la información pública, de la audiencia a que 
se refiere el artículo anterior y de los informes emitidos, acordará la 
aprobación provisional con las modificaciones que, en su caso, 
procedieren. Si dichas modificaciones significasen un cambio sustancial 
en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, se abrirá, 
antes de someterlo a aprobación provisional, un nuevo trámite de 
información pública y audiencia a las Corporaciones por los mismos 
plazos.”

Per altra banda, en aquell moment aquesta matèria també estava regulada en 
l’article 6 del Decret 146/1984, de 10 d’abril, que aprova el Reglament pel 
desenvolupament de la Llei 3/1984, de 9 de gener, de mesures d’adequació de 
l’ordenament urbanístic de Catalunya, i que preveia el següent: 

“1. Se entenderá por cambio sustancial del contenido de la figura de 
planeamiento general inicialmente aprobado, a los efectos de abrir un 
nuevo plazo de información pública y de audiencia a las Corporaciones, 
en su caso, de acuerdo con lo establecido por el artículo 130 del 
Reglamento de Planeamiento: a) la adopción de nuevos criterios de 
reordenación respecto a la estructura general y orgánica del territorio y 
b) la adopción de nuevos criterios respecto de la clasificación y 
calificación del suelo.
2. En estos supuestos, el proyecto modificado será aprobado inicialmente 
por segunda vez antes de ser sometido nuevamente a información 
pública.
3. En la tramitación de figuras de planeamiento general, especial o 
parcial, cuando se trate de corregir su contenido, inicial o 
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provisionalmente aprobado, mediante cambios aislados en la clasificación 
o calificación del suelo o bien mediante modificaciones también 
puntuales de determinaciones en suelo urbano, urbanizable o apto para 
ser urbanizado, no habrá lugar a la apertura de nuevo plazo de 
información pública.
Estos cambios habrán de ser, sin embargo, debidamente enunciados en 
el acuerdo de aprobación provisional, o bien en el acuerdo de aprobación 
definitiva.”

Per tot això, podem concloure, tal i com també ha fet l’informe tècnic emès, que 
els canvis ressenyats en el document no impliquen un canvi substancial, envers 
el document del Pla parcial aprovat, que comporti un nou tràmit de informació 
pública.

Extrem que es corrobora en les consideracions efectuades pel Tribunal superior 
de justícia de Catalunya, en el fonament sisè de la sentència 729, de 15 de 
desembre de 2014. Sentència que va tenir per objecte aquest Pla parcial, i que 
va desestimar com a motiu de nul·litat la manca d’un nou tràmit de informació 
pública. 

Malgrat que el marc normatiu sigui el ressenyat, si acudim a les determinacions 
contingudes en el Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (des de la seva entrada en vigor va determinar que no era 
aplicable a Catalunya el Reial decret 2159/1978, i va derogar el Decret 
146/1984), i en concret al seu article 112.4, aquest preveu el següent: “En el 
caso de planeamiento urbanístico derivado, se entiende que son cambios 
sustanciales los que den lugar a un modelo de ordenación diferente respecto al 
emplazamiento dentro del ámbito de las zonas y sistemas urbanísticos. Las 
alteraciones que no comportan cambios sustanciales se deben hacer constar en 
el acuerdo de aprobación.”

És més, no podem oblidar que el motiu que ens porta a sotmetre aquest Text 
refós del Pla parcial a una nova aprovació provisional és el manament judicial 
que pretén, únicament, garantir el subministrament d’aigua potable per al 
consum humà i altres usos, així com pel reg del camp de golf, dins l’àmbit del 
sector.  El mecanisme que pretén garantir l’aigua potable es va materialitzar 
l’any 2005 i el que pretén garantir el reg del camp de golf es va vertebrar a 
partir de la concessió d’aigües atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 
2008. Motiu pel qual s’evidencia que no es tracta d’una modificació substancial, 
ja que no es porta a terme una modificació dels criteris i solucions previstes en 
el Pla parcial aprovat, i no s’ha portat a terme una modificació global de la 
classificació i la qualificació del sòl prevista inicialment. 

Com a conseqüència, el Text refós del Pla parcial s’haurà de subjectar a la 
tramitació continguda en l’article 60 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de 
juliol, que aprova el Text refós de la legislació en matèria d’urbanisme. Prenent 
en consideració tot l’exposat fins al moment, i als efectes de donar compliment 
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als manaments judicials, el tràmit al que s’ha de sotmetre el Text refós és el de 
l’aprovació provisional. Un cop aprovat provisionalment, l’expedient es remetrà 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la qual ostenta la 
competència per a la seva aprovació definitiva. 

Pel que fa a l’aprovació provisional aquesta és competència del Ple municipal en 
virtut de l’article 22.2.c) de Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de règim local, i de l’article 52.2.c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

5. Conclusió

Per tot això, de conformitat amb el marc normatiu d’aplicació, i vist el document 
presentat i l’informe tècnic subscrit al respecte, es proposa al Ple que porti a 
terme l’aprovació provisional del Text refós del Pla parcial d’ordenació del sector 
SPM-4 “Vilalba”.

D’acord amb els informes favorables emesos i, tenint present la competència 
del Ple per a dur a terme la aprovació provisional d’aquest Pla Parcial, segons 
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, 

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

PRIMER.- Aprovar, provisionalment, el Pla Parcial d’Ordenació del Sector SPM-
4 “Vilalba” i tota la documentació que el conforma, d’acord amb allò expressat 
en els informes emesos. 

SEGON.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona per tal que en procedeixi a la aprovació definitiva. 

TERCER.- Determinar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs. 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passem ara a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat on el punt B8 és 
l’aprovació provisional del text refós del Pla parcial d’ordenació del sector SPM-4 de 
Vilalba. Cal esmentar aquí, abans de donar la paraula al regidor, aquest punt va entrar 
per urgència a la Comissió Informativa. Ho vam comentar amb els diferents grups 
assistents. I aquest punt el que fa és donar resposta a un acord que ja es va prendre 
en el mes de juliol que era el desistiment d’uns recursos de cassació que tenien 
presentats l’ajuntament, la Generalitat i la propietat de Vilalba contra una sentència 
em sembla que és del Tribunal Superior de Justícia, del contenciós administratiu, en el 
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qual anul·lava l’aprovació del pla parcial. I ho fèiem perquè el que anàvem a fer era 
executar la sentència. I avui el que presentem és això i ja li passo la paraula al regidor 
senyor Francisco Garcia Lorenzana.

Sr. Garcia.- Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com ha dit el senyor alcalde, aquest 
punt de l’ordre del dia és donar compliment a la decisió que ja va prendre aquest 
plenari el mes de juliol, d’aprovar la retirada dels recursos de cassació contra les 
sentències que havien anul·lat l’aprovació definitiva del Pla parcial de Vilalba. Aquestes 
anul·lacions estaven totes relacionades amb els problemes de captació i de 
subministrament d’aigua tant per la urbanització com pel camp de golf.

Com que la realitat a dia d’avui és que totes aquestes solucions..., que tots aquests 
problemes de subministrament d’aigua ja estan solucionats, la part de la futura 
urbanització perquè està connectada a la xarxa municipal i la part del camp de golf a 
través d’una concessió d’aigua per part de l’ACA, el que procedim ara és a incorporar 
tota aquesta situació real que existeix, que ja està fet, en un text refós del Pla parcial 
d’ordenació del sector de Vilalba per tal de donar compliment a les sentències i 
aprovar-lo provisionalment per tal que passi a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
per tal que faci l’aprovació definitiva. Aquest procediment ha estat acordat amb la 
Comissió d’Urbanisme per tal que no hi hagués cap mena d’entrebanc des del punt de 
vista de procediment administratiu quan la documentació arribi a la Comissió 
d’Urbanisme a Barcelona.

Bàsicament és això, no hi ha tampoc cap cosa important. Les qüestions del text refós 
són bàsicament tècniques, d’incorporació de la documentació i de rectificació de 
plànols amb els quals no els avorriré, evidentment.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Garcia. Alguna qüestió? Alguna qüestió? Doncs si 
no hi ha cap qüestió, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per 15 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5), de CIU (3), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 2 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal d’ICV-EUIA.

PROPOSTES D’URGÈNCIA 

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’acord:

En data de 19 de novembre de 2018, l’alcalde emet una providència adreçada al 
Servei d’Educació de l’Àrea de Servei i atenció a les Persones d’aquest 
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ajuntament en la qual sol·licita que s’impulsi la tramitació de l’expedient 
corresponent per tal de realitzar l’avançament de la subvenció de 875€ per 
alumne per al curs 2017-2018 a la cooperativa gestora de l’Escola Bressol les 
Orenetes atès que la cooperativa no ha rebut la subvenció provinent, 
habitualment, de la Diputació de Barcelona.

En data 26 de novembre de 2018 l’interventor municipal emet un informe en el 
qual manifesta el seu reparament suspensiu a la tramitació d’un expedient de 
despesa que, literalment, en el seu punt quart motiva de la següent manera:

“Quart.- En el cas que ens ocupa, la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, manifesta el seu reparament suspensiu a la tramitació d’un 
expedient de despesa, per tal d’atorgar al concessionari de l’Escola Bressol Les 
Orenetes de La Roca del Vallès, la mercantil Escola Bressol del Bosc, SCCL., amb 
CIF/NIF número F-63240360, pels següents motius:

Primer.- L’import que es vol atorgar, correspon a l’apartat c) de la 
Clàusula 7-Retribució i règim de pagament, del Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir el procediment per a la 
contractació, mitjançant procediment obert i varis criteris d’adjudicació, de 
la gestió del servei d’Escola Bressol municipal Les Orenetes, és a dir, es 
tracta de la subvenció que atorga la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al finançament de les Escoles bressol.

Segon.- Per agilitzar la tramitació administrativa d’aquesta subvenció, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, te habilitada una aplicació 
pressupostària codificada amb el número 08 321 48004 – Subvenció 
Escoles Bressol-Generalitat, del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018.

Tercer.- L’aplicació pressupostària anterior, és finalista de l’aplicació 
pressupostària codificada amb el número 45030 – Generalitat-Subvenció 
Escoles Bressol del Pressupost d’ingressos del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018.

Quart.- Una despesa amb finançament afectat és qualsevol projecte de 
despesa que es finança totalment o parcialment amb recursos afectats (en 
el cas que ens ocupa, l’atorgament de la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya –o en el seu defecte, per la Diputació de Barcelona- per al 
manteniment de les escoles bressol, pel curs 2017-2018).

Aplicant el principi de prudència, una despesa amb finançament afectat no 
s’ha d’executar si no es te garantit el finançament (en el cas que ens 
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ocupa, l’atorgament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya –o en 
el seu defecte, per la Diputació de Barcelona- per al manteniment de les 
escoles bressol, pel curs 2017-2018).

Cinquè.- En aquest cas, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, no ha rebut 
cap comunicació oficial, ni de la Generalitat de Catalunya (ni de la 
Diputació de Barcelona, en qualitat d’administració que assumeix les 
obligacions de la Generalitat de Catalunya) que garanteixi que s’atorgarà la 
subvenció de la Generalitat de Catalunya (o en el seu defecte, per la 
Diputació de Barcelona) per al manteniment de les escoles bressol, pel curs 
2017-2018.

Sisè.- En aquest sentit, no es poden autoritzar despeses, sense la garantia 
de l’atorgament del finançament.

Setè.- Com ja s’ha manifestat anteriorment, la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, no disposa de documentació 
administrativa suficient, per considerar que aquestes administracions 
públiques (ja sigui la Generalitat de Catalunya –en tractar-se de 
l’administració competent- o, en el seu defecte, la Diputació de 
Barcelona –en assumir les obligacions econòmiques, derivades dels 
problemes de la Generalitat de Catalunya, en el finançament de les 
Escoles bressol-) hagin adoptat els acords necessaris per aprovar 
l’aportació per al manteniment de les escoles bressol.

Vuitè.- En conseqüència, ens trobem davant un dels supòsits d’omissió 
en l’expedient de requisits o tràmits essencials –regulats a l’article 216-
Efectes dels reparaments 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- 
com seria l’atorgament (per part de la Generalitat de Catalunya –en 
tractar-se de l’administració competent- o, en el seu defecte, la 
Diputació de Barcelona –en assumir les obligacions econòmiques, 
derivades dels problemes de la Generalitat de Catalunya, en el 
finançament de les Escoles bressol-) de la subvenció pel sosteniment de 
les Escoles Bressol, pel curs 2017-2018.

En data 29 de novembre de 2018, el Servei d’Educació de l’Àrea de Servei i 
atenció a les Persones ha emès l’informe que, en la seva literalitat, diu:

“INFORME TÈCNIC SOBRE L’APORTACIÓ  DE L’AJUNTAMENT DEL CURS 
2017-18 A L’EMPRESA GESTORA DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LES ORENETES CORRESPONENT A LA PART FINANÇADA PER 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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Antecedents

En data 19 de novembre de 2018, l’alcalde va emetre una providència que 
literalment diu: 

“Assumpte: avançament de la subvenció per al curs 2017-18 a la cooperativa 
Escola Bressol del Bosc. En relació amb l’assumpte de referència el sotasignat 
emet la providència següent:

En data 13 de novembre de 2018 i NRE 11640 l’empresa Escola Bressol del 
Bosc SCCL, sol·licita, havent finalitzat el curs escolar 2017-18, cobrar la 
subvenció corresponent.

Que l’Alcaldia es coneixedora de la precària situació econòmica de la 
cooperativa Escola Bressol del Bosc en la seva gestió de l’escola bressol Les 
Orenetes, atès que no han rebut la subvenció del curs 2017-18 provinent 
habitualment de la Diputació de Barcelona.

Per tot l’exposat, trasllado aquesta providència al servei d’Educació de l’Àrea de 
Serveis i Atenció a les Persones i a la Intervenció Municipal per tal que impulsin 
la tramitació del corresponent expedient per tal de realitzar l’avançament de la 
subvenció de 875€ per alumne equivalent per al curs 2017-18 a la cooperativa 
gestora de l’Escola Bressol Municipal Les Orenetes.”

En data 19 de novembre de 2018, la tècnica d’Educació va emetre informe 
sol·licitant el preceptiu informe d’intervenció.

En data 26 de novembre de 2018, l’Interventor emet l’informe preceptiu que en 
les seves conclusions presenta “un REPARAMENT SUSPENSIU en relació a la 
Providència d’Alcaldia-Presidència per tal d’impulsar la tramitació del 
corresponent expedient per tal de realitzar l’avançament de la subvenció de 
875€, per alumne, equivalent al curs 2017-2018 per què, en aquest cas, tot i 
disposar de la corresponent retenció de crèdit, no es poden autoritzar despeses 
sense la garantia de l’atorgament del finançament” els fonaments del qual es 
poden consultar en l’informe de la Intervenció que consta a l’expedient 
2018/5686.

Que a tenor d’aquest informe de REPARAMENT SUSPENSIU, el qual les 
tècniques sotasignades no contradiuen al basar-se en la corresponent legalitat 
jurídica-comptable, si que creiem necessari informar a l’òrgan competent sobre 
altres qüestions a tenir en compte respecte del servei d’escola bressol municipal 
Les Orenetes.

Per aquest motiu passem a detallar alguns aspectes a valorar:
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Obligacions contractuals

En data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte per a la gestió 
indirecta, sota la forma de concessió del servei d’escola bressol al centre “Les 
Orenetes” amb l’Escola Bressol del Bosc SCCL, amb  NIF: F-63240360.

En data 19 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga del 
contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei 
públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes” el 19 de juliol de 2010 entre 
aquest Ajuntament i l’Escola Bressol del Bosc, SCCL en les mateixes condicions 
establertes en el citat contracte i documentació annexa, des de l’1 d’agost de 
2018 i tindrà una durada d’un any (1), és a dir, fins el 31 de juliol de 2019.

Vist el contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, del servei 
públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes” que regula aquesta concessió 
del servei, en el qual s’incorpora a tots els efectes el Plec de Clàusules 
administratives particulars que han de regir el procediment per a la 
contractació, mitjançant procediment obert i varis criteris d’adjudicació, de la 
gestió del servei d’Escola Bressol Municipal Les Orenetes,  en la clàusula sisena 
fa referència a la “Retribució i règim de pagament” i, en referència a la part que 
ha d’aportar l’Ajuntament: a) Una aportació de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, per un màxim de 1.800 euros per plaça i curs. Aquesta aportació es 
finançarà en la seva totalitat amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya i 
eventualment amb ajudes d’altres administracions que pugui rebre l’Ajuntament 
i b) una altra aportació de l’Ajuntament, finançada amb fons propis a raó d’un 
màxim de 300 euros per alumne/any

De la lectura i interpretació d’aquest apartat s’interpreta que el concessionari 
rebrà de l’Ajuntament una aportació de 300€ per plaça i curs finançada amb 
fons propis i un màxim de 1.800€ per plaça i curs finançada en la seva totalitat 
amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya i eventualment amb ajudes 
d’altres administracions que pugui rebre l’Ajuntament. 

Que en reiterades ocasions, l’empresa gestora ha manifestat en les 
corresponents Comissions de Seguiment del Contracte,  que estan patint 
problemes econòmics greus, principalment de tresoreria, al no disposar dels 
ingressos provinents de la subvenció de la Diputació de Barcelona del curs 
passat 2017-18.

En data 13 de novembre de 2018 i NRE 11640 l’empresa Escola Bressol del 
Bosc SCCL, sol·licita, havent finalitzat el curs escolar 2017-18, cobrar la 
subvenció corresponent.

Cal remarcar les obligacions contractuals d’ambdues parts que se’n deriven de 
la formalització i posteriors pròrrogues del Contracte per a la gestió indirecta, 
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sota la forma de concessió, del servei  públic d’escola Bressol al centre “Les 
Orenetes” i tenint en compte la clàusula 24.2 del plec de clàusules 
administratives en la qual es detallen les obligacions de l’Ajuntament, en 
concret la de satisfer al contractista les prestacions econòmiques en la quantia i 
els terminis resultants d’aquest Plec.

La cooperativa Escola Bressol El Bosc, SCCL ha complert amb les obligacions 
estipulades en el citat contracte per al curs 2017-2018 i l’Ajuntament ha abonat 
només l’aportació de l’Ajuntament finançada amb fons propis. L’altra part no ha 
estat abonada atès  que està finançada per la Generalitat de Catalunya / 
Diputació de Barcelona i aquestes administracions encara no han aprovat la 
convocatòria pertinent al finançament de les escoles bressol municipals per al 
curs 2017-18.  

Citant a la Intervenció municipal: “el principi de bona fe i el dret del 
proveïdor/contractista no pot significar un enriquiment injust per part de 
l’Administració, beneficiant-se l’Ajuntament de la Roca del Vallès d’unes 
prestacions o serveis sense pagar per elles”(i al nostre entendre, tampoc 
pagant fora del termini previst causant una greu penalitat al contractista). ”A 
aquesta previsió legal li hem d’afegir la reiterada jurisprudència del Tribunal 
Suprem que declara que són d’obligat compliment els compromisos adquirits, amb 
infracció de l’article 173.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”. 

A tenor de l’anterior, és veritat que el contractista va acceptar i formalitzar el 
contracte amb la incorporació dels corresponents plecs de clàusules 
administratives i tècniques i coneix que hi ha una part de l’aportació de 
l’Ajuntament que està finançada per la Generalitat i/o Diputació. 

Tanmateix, tal i com hem manifestat en vàries ocasions, el contractista no pot 
conformar-se a que els retards en la gestió dels pressupostos i subvencions entre 
les diferents administracions per al seu finançament recaigui penosament en la 
seva economia, atès que el servei l’ha prestat i el curs acadèmic 2017-18 va 
finalitzar el passat mes de juliol d’enguany i, actualment, estan prestant el servei 
d’un nou curs acumulant un dèficit de pagament del curs passat. 

Creiem que el pagament del contractista pel servei efectivament prestat és una 
obligació que hauria d’estar separada de les fonts de finançament de la corporació.

Plantejament de qüestions d’oportunitat 

Garanteix la primera etapa de l’educació infantil
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Els ajuntaments tenen un paper central en la primera etapa de l’educació 
infantil, atès que el sistema públic d’escoles bressol és majoritàriament de 
titularitat local, com és el cas del nostre municipi, per donar resposta a la 
necessitat de la ciutadania de la Roca del Vallès que demana recursos per 
conciliar la vida laboral i familiar, entre els quals les escoles bressol ocupen un 
lloc fonamental.

Aquesta prioritat respon també a una major sensibilitat social cap a la 
importància d’aquesta etapa educativa en el desenvolupament dels infants; 
tendència que es concreta en l’exigència, per part de la ciutadania, d’una oferta 
de serveis educatius de qualitat per als infants de 0 a 3 anys i les seves 
famílies.

Funció social

Cal posar en relleu la igualtat d’oportunitats educatives i  la conciliació de la 
vida familiar i laboral ja que  l’escola bressol és un servei de proximitat de 
dimensió educativa, social i comunitària.

Garanteix la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei
L’escola bressol municipal també té una repercussió positiva a l’hora de 
treballar la cohesió social, per garantir la igualtat d’oportunitats mitjançant el 
sistema de tarifació educativa que tenim implantat en el municipi per a les 
condicions d’accés al servei i alhora possibilitat la detecció d’infants en risc 
d’exclusió social, ja que els primers anys de vida són claus per a la detecció i 
modificació de situacions de risc.

Atenció a la infància i detecció precoç d’alteracions en el desenvolupament dels 
infants
L’escola bressol Les Orenetes col·labora amb el CDIAP, Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Granollers, per a la detecció i 
orientació de possibles alteracions en el desenvolupament dels infants de les 
escoles bressol municipals.

Plantejament de riscos 

Infants escolaritzats actualment a l’escola bressol Les Orenetes
Que tot i que estem tractant l’avançament de l’import d’una subvenció 
corresponent al curs passat (2017-18) actualment hi ha una cinquantena 
d’infants i les seves respectives famílies que quedarien desateses durant unes 
setmanes fins que l’Ajuntament és fes càrrec del servei, si la cooperativa 
gestora del servei deixés de fer-se’n càrrec pel desequilibri econòmic de 
tresoreria provocat per la manca de cobrament de l’import finançar per la 
Diputació de Barcelona.
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Risc de tancament del servei i tasca sobrevinguda per a l’Ajuntament

Que representants de la cooperativa gestora del servei va comunicar a l’alcalde 
en una reunió mantinguda el 27 de novembre de 2018 que, si no se’ls abonava 
tota l’aportació de l’Ajuntament del curs 2017-18 haurien de plegar.

Que fer-se càrrec del servei seria una tasca sobrevinguda per aquest 
Ajuntament, el qual ja va decidir en el seu moment que la gestió fos indirecta 
atesos els fonaments de la mateixa, entre els quals, la manca d’efectius de 
recursos humans per fer front a aquest servei de forma directa.

Sobre la Subvenció de la Diputació de Barcelona per al finançament de 
les escoles bressol municipals per al curs 2017-18

Que la Diputació de Barcelona ve desenvolupant un programa de finançament 
de les escoles bressol de titularitat municipal que té per objectiu garantir el seu 
servei al territori de la demarcació de Barcelona, i per la qual cosa, els darrers 
anys aquest Ajuntament ha rebut la corresponent subvenció per al finançament 
de les escoles bressol municipal des del curs 2012-13.

Que a data 28 de novembre de 2018 i amb NRE 12174, aquest Ajuntament ha 
rebut una carta de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports de la Diputació de Barcelona en la qual posa en coneixement 
d’aquest Ajuntament que la Gerència de serveis d’Educació de la Diputació de 
Barcelona, seguint les indicacions del Diputat d’Educació, té la voluntat de 
seguir instrumentant el programa de finançament de les llars d’infants 
municipals i, a tal efecte, ha consignat una partida de 24.300.000€ al 
pressupost de la corporació de l’any 2019 per al finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal pels cursos 2017-2018 i 2018-2019. Aquesta 
partida forma part del pressupost provisional de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports el qual serà debatut i aprovat al ple de la Diputació de Barcelona pel 
proper 29 de novembre.

Fonamentació jurídica 

 LOE, la Llei orgànica 6/2006, de 3 de maig, d’educació
 L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), aprovat per referèndum el 

dia 18 de juny de 2006 i publicat en el DOGC del dia 20 de juliol de 
2006.

 Pacte Nacional per a l’Educació de 20 de març de 2006
 Llei 5/2004, de 9 de juliol, del Parlament de Catalunya, de creació de 

llars d’infants de qualitat, desplegada el mes de juliol del 2006.
 Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer 

cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.
 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
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 Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el 
procediment per a la contractació, mitjançant procediment obert i varis 
criteris d’adjudicació, de la gestió del servei d’escola Bressol municipal 
de la Roca del Vallès “Les Orenetes”.

 Plec de prescripcions tècniques i prestacionals que han de regir el 
procediment per a la contractació, mitjançant procediment obert i varis 
criteris d’adjudicació, de la gestió del servei d’escola Bressol municipal 
de la Roca del Vallès “Les Orenetes”.

 Plec de clàusules administratives generals, aprovat pel Ple de la 
Corporació municipal en data 21 de gener de 2010.

Per tot això, recomanem que es facin les accions necessàries per tal que, 
contractualment, comptablement i pressupostària, la despesa per abonar 
l’aportació de l’Ajuntament a les empreses gestores dels serveis municipals 
d’escoles bressol no estigui afectada a un ingrés d’altres administracions, atès 
que és un servei de titularitat municipal i el retard de tercers no hauria d’ 
afectar les obligacions contractuals.

Així doncs, quedi l’òrgan competent informat d’altres aspectes a valorar a l’hora 
de determinar la providència de l’alcalde al respecte de l’aportació de l’Ajuntament 
de la part corresponent als 875€ per infant del curs 2017-18, a l’empresa gestora 
del servei d’escola Bressol Les Orenetes, i deixant a la seva valoració la petició 
d’altres informes tècnics i jurídics per tal de fonamentar, en temps i forma, la seva 
decisió.”

Vist el que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist el que disposen els articles 12-15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic 
Local. 

En referència a la competència entre Alcalde i Ple per a l’adopció d’aquest acords, 
resulta d’aplicació la doctrina jurisprudencial continguda, entre d’altres, en les 
sentències del Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura de 31 de gener de 
2013,  la del Tribunal Suprem de 23 de novembre de 1999 i la del Tribunal 
Superior de Justícia de Cantàbria de 15 de maig de 1998. 

Es per tot això que proposo:
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Primer. Aixecar la suspensió a la tramitació de l’expedient de despesa per tal de 
realitzar l’avançament de la subvenció de 875€ per alumne per al curs 2017-
2018 a la cooperativa gestora de l’Escola Bressol les Orenetes.

Segon. Continuar la tramitació d’aquest expedient per tal de de fer efectiu 
aquest pagament. 

Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció i al Servei 
d’Educació de l’Àrea de Servei i atenció a les Persones. 

Quart. Donar trasllat d’aquest acord a la cooperativa gestora de l’Escola Bressol 
les Orenetes.

Sr. Alcalde.- Arribats a aquest punt, que és el final, era l’últim punt dels dictàmens, 
propostes i mocions resolutòries, tal com vaig parlar ahir per telèfon amb tots els 
grups municipals, presentem una proposta d’urgència al ple que ara passaré a explicar. 
Parlarem, debatrem, després votarem la urgència i després votarem la proposta. Avui 
se’ls ha fet arribar a tots els regidors per correu electrònic la proposta, ahir tal com dic 
vaig parlar amb els portaveus... No li ha arribat? Doncs és estrany perquè s’ha enviat a 
tothom, eh? Doncs mirarem..., igual el correu que tenim hi ha algun problema, però 
s’ha enviat a..., els ha arribat a vostès, eh? D’acord?

Aquesta proposta va en la línia del que esmentava abans, quan parlava del pressupost, 
del finançament per part de l’aportació a l’escola bressol. En aquest cas, per part de 
l’escola bressol de la Roca, l’escola bressol Les Orenetes, es va plantejar la necessitat 
d’aquests diners per poder assegurar la viabilitat i el funcionament de l’escola bressol, 
perquè ha arribat un punt en el qual era insostenible, en aquests moments, no 
disposar d’aquests recursos que formen part, diguem-ne, del funcionament normal, 
perquè en el... És a dir, quan s’elabora el pressupost de funcionament d’un curs, es 
compta amb aquests recursos, formen part dels ingressos ordinaris imprescindibles per 
tirar endavant aquest servei.

Davant d’aquesta situació, des d’Alcaldia es va fer una providència d’Alcaldia adreçada 
al Servei d’Ocupació per iniciar un expedient per tal de realitzar l’avançament de la 
subvenció de 875 euros per alumne del curs..., estem parlant del curs 2017-2018. Per 
què fem això? Perquè Diputació de Barcelona no ha pres encara l’acord d’aportar als 
ajuntaments aquests recursos. Per què no l’ha pres? No ho sabem, no ens han donat 
l’explicació, però ens han dit que ho faran en el pressupost que aprovaran de 2019, 
faran l’aportació del 17-18 i del 18-19. Però la situació de l’escola bressol en aquests 
moments era una situació extrema i per això iniciem un expedient. Aquest expedient 
requereix d’un informe d’intervenció que atès que pressupostàriament i per contracte 
tenim lligat que el finançament prové d’unes ajudes externes, doncs genera, diguem-
ne, un acord suspensiu, un reparament suspensiu.

Posteriorment el servei d’educació ha fet un altre informe en el qual manifesta els 
motius pels quals considera que s’ha de fer aquest pagament. Hi ha una interpretació 
contractual diferent de la que fa l’interventor i hi ha tot un seguit d’aspectes 
d’oportunitat i de necessitat i de riscos socials que això pot generar, que pot generar 
aquest servei. Davant d’aquesta situació d’un informe suspensiu per part d’interventor 
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i d’un informe o d’un contrainforme per part del servei, el que requereix és que un 
òrgan de govern prengui un acord.

I el que proposem a l’òrgan de govern, que és el ple municipal, és prendre l’acord 
d’aixecar la suspensió a la tramitació de l’expedient de despesa per tal de realitzar 
l’avançament de la subvenció de 875 euros per alumne del curs 2017-2018 a la 
cooperativa gestora de l’escola bressol Les Orenetes. El punt segon, continuar la 
tramitació d’aquest expedient per tal de fer efectiu aquest pagament. El tercer, donar 
trasllat d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció i Servei d’Educació de l’Àrea de Serveis i 
Atenció a les Persones. I donar trasllat a la cooperativa gestora de l’escola bressol Les 
Orenetes. Per tant, això és el que plantegem.

Com s’ha fet altres vegades, en alguns casos disposant del..., o s’han fet alguns casos 
de..., alguna modificació de contracte, perquè sí que sabem tots que la realitat de 
l’escola bressol des del seu inici ara, per la situació, diríem, econòmica del municipi i la 
situació econòmica general, ha tingut una davallada en el nombre d’alumnes, i això, 
mantenint unes despeses fixes que són independentment del nombre d’alumnes, 
genera, posa un estrès al funcionament, doncs, molt important. S’està treballant 
també en el plec de clàusules del nou concurs en el qual aquests elements, vista 
l’experiència passada, s’estan intentant recollir per assegurar el bon funcionament i no 
posar en risc el funcionament de l’escola bressol.

Però, en tot cas, ara l’acord que prenem, que proposem que es prengui, és el fet de fer 
front a aquest pagament, malgrat que no disposem..., disposem d’una carta de la 
Diputació que ens diu que en el pressupost del 2019..., una carta del gerent de serveis 
educatius de la Diputació que ens diu que en el pressupost de 2019 que s’aprovarà 
abans de final d’any, de diputació, doncs s’incorporen aquestes partides per fer front a 
aquesta despesa i que, a més a més, a primers d’any, doncs, prendran l’acord per fer-
ho. Però és una manifestació de voluntat, no és un acord ferm. I, per tant, per això és 
pel que ja ens trobem en aquesta situació.

No sé si hi ha alguna qüestió que vulguin esmentar? Senyora Pujol?

Sra. Pujol.- Bé, primer de tot dir que aquest és un fet que malauradament em sembla 
que es repeteix anualment, perquè ja fa uns quants anys que ja ens hi trobàvem. 
Després dir que és evident que la tasca que fa l’escola bressol al municipi o a la 
societat és una tasca molt important, sobretot a nivell de conciliació laboral dels pares i 
mares dels alumnes i també una tasca social, entenc jo, de protecció d’alguns menors 
que estan en situació de risc. I és evident que és una funció que no ens podem deixar 
perdre i que és important mantenir-la. Nosaltres estem d’acord amb aquest fet i que sí 
que voldríem saber és l’import total de l’avançament, perquè són 870 «i pico» euros 
per alumne, però..., és pels alumnes matriculats?

Sr. Alcalde.- Sí.

Sra. Pujol.- Val. Molt bé, doncs només és això. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Sí, 875 euros és l’aportació que ha fet fins ara Diputació. Si després 
quan aproven, hi hagués més diners, doncs posaríem la diferència, això està clar, 
perquè si ens donen més diners han d’anar per al servei, però és el servei..., és 
l’aportació que ha donat en els darrers anys i no ens han comentat des de Diputació 
que plantegessin un canvi en la quantitat. Per tant, nosaltres el que aportarem és el 
que ens passaria Diputació..., o sigui, el mateix càlcul que faria Diputació és el que 
nosaltres farem per...

Sra. Pujol.- Són quaranta-set alumnes que hi han ara?

Sr. Alcalde.- En aquests moments crec que són, pel que ens van comentar l’altre dia, 
quaranta-set alumnes i 875 euros per alumne. D’acord? Potser és algun més... Ah, no, 
perdó, perdó, disculpin, disculpin un moment, quaranta-set alumnes... Després, Rosa, 
en tot cas... No, no, quaranta-set alumnes són els alumnes d’aquest curs, o sigui, i 
això estem parlant del curs de l’any passat. Per tant, no serà per quaranta-set 
alumnes, sinó serà pels alumnes que..., seixanta-un alumnes que tenien l’any passat. 
Ja està. Val? Seixanta-un o seixanta-dos. És a dir, les dades..., o sigui, a les reunions 
de seguiment que tenim amb l’escola bressol tenim les dades, aquestes coses que a 
vegades et passen que estàvem confonent, però és 875 euros pels seixanta que siguin 
alumnes, seixanta-un o seixanta-dos alumnes, doncs això donarà un import 
aproximadament d’uns 50.000 «i pico» euros que serà el que acabaran..., el que 
rebran..., o sigui, són... (Veus de fons.) No, al voltant entre 53 i 54.000 euros, estem 
parlant d’això. Vull dir que... Escolta, a veure, estem parlant de 875 sobre uns seixanta 
«i algo» alumnes, això ja ho acabarem d’afinar, però aquest és el plantejament que hi 
ha. Per tant, és a dir..., evidentment, si ho presentem des del govern, aquest acord, és 
perquè hi ha coincidència plena amb el que també plantejava la senyora Marta Pujol, 
de la importància i la tasca que desenvolupa l’escola bressol per a moltes famílies que 
necessiten aquest servei per poder compaginar la vida laboral amb la vida familiar, i en 
alguns casos, perquè alguns alumnes puguin tenir una atenció necessària i important. 
D’acord?

Hi ha alguna qüestió més? Doncs primer..., aquest seria el punt B9, primer passarem a 
votar la urgència i després votarem la proposta. Per tant, primer passem a votar la 
urgència.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions de la urgència:

Aprovada per unanimitat

Ara passem a aprovar..., a votar, perdó, passem a votar la proposta de fer aquesta 
suspensió..., aixecar la suspensió i fer aquesta aportació econòmica.

(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions: 

Aprovat per unanimitat.

Gràcies. Amb això acaba l’apartat de dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

D)Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte de l’informe de període mig de pressupost i morositat del 
3r trimestre de 2018.

Ara passem a l’apartat de control de gestió, en el qual hi ha vàries dacions de 
compte... Un segon... El primer punt és la dació de compte de l’informe del període 
mig de pagament i morositat, que en aquests moments, les dades són les següents: 
Pel que fa al PMP, que és el període mig de pagament, que seria el termini entre 
l’aprovació i el pagament, estem millorant substancialment la gestió, que estem a 
12,45 dies. En el període de morositat, que és el que va des de l’entrada de la factura 
fins a l’aprovació, aquí hi ha hagut un empitjorament puntual, lligat a factures de 
subministrament que ens envien les companyies sense la informació suficient. I aquí hi 
ha sempre una batalla amb les companyies, sobretot amb les companyies elèctriques 
perquè envien la informació d’una forma que és difícilment identificable i per part dels 
serveis tècnics se’ls requereix que aportin informació suficient perquè es disposa, com 
alguns de vostès saben, d’un programa que introduint aquesta informació et lliga, però 
te l’han de portar en uns formats determinats i les companyies de vegades s’hi 
resisteixen. I això ens ha provocat un període d’endarreriment que ens ha portat a 
aquests 92,84 dies, lligat a aquests subministraments de serveis i a aquesta qüestió 
puntual. Superem en 32 dies el període mínim, però està concentrat o sigui, no és un 
element, allò, que es doni en tot, el que teníem abans eren 29, estàvem entre 28 i 29 
dies, que és el període on una factura normal té aquest període de 28 o 29 dies, però a 
l’incorporar un paquet important de factures amb un volum important en aquest 
trimestre que han tingut aquest endarreriment per una discrepància, doncs és el que 
provoca aquesta desviació. En aquests moments estan tornant a entrar amb normalitat 
i, per tant, això no s’hauria de tornar a produir, però amb les companyies..., sobretot 
amb les companyies de subministrament elèctric tenim aquesta batalla amb ells.

Alguna qüestió?

C.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 1163/2018, de 9 de 
novembre de 2018, mitjançant la qual s’aprova la modificació pressupostària 
09/2018

C.3 Dació de compte la Resolució d’Alcaldia 1234/2018, de 22 de novembre 
de 2018, mitjançant la qual es modifica la Resolució d’Alcaldia núm. 
1163/2018 de modificació pressupostària 09/2018
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Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C2, que és donar compte d’una modificació 
pressupostària. El punt C2 i C3 van més o menys lligats, perquè el punt C3 és una 
correcció del C2. En aquesta modificació de pressupost, que és la 09/2018, hi havia 
tres conceptes de modificació pressupostària, una per generació de crèdits per 
ingressos, que eren uns ingressos que proveïen de la Xarxa de Governs Locals en 
suport a la inversió local, 15.375 euros i una subvenció de Diputació d’esports. I 
aquestes van, una, a equip de processos d’informació per 15.375 euros i una altra, a la 
Fundació de Handbol Roquerol, perquè era una subvenció que vehiculava l’Ajuntament 
pel torneig de handbol femení que va tenir lloc la Setmana Santa de l’any passat, que 
tenia un compromís de la Diputació i de la Generalitat de cofinançament, perquè és un 
concurs internacional, cadet i juvenil femení, i el de Diputació ha arribat, però el de la 
Generalitat encara estem pendents que es pugui concretar. I aquí l’Ajuntament feia de, 
diguem-ne, com a administració local més propera, d’intermediari.

Després hi havia una aplicació de..., diguem-ne, una incorporació de romanents de 
crèdit amb finançament afectat, que són aquelles inversions que estan amb 
finançament afectat que es traspassen per un valor de 448.252 euros.

I després hi havia unes transferències de crèdit en les quals sortien ingressos..., 
disminuíem despeses en gestió de comunicació municipal amb fons de contingència del 
programa 1, lloguer de la nau de dipòsit municipal de vehicles i neteja viària. I anaven 
a manteniment d’equips per a processos d’informació, estudis i treballs tècnics i 
aportació per al consorci de residus, dels residus d’aquí, del Vallès Oriental. Què va 
succeir? I aquest seria el punt C2.

Explico els dos junts i després si volen algun comentari, fem-ho sobre el conjunt dels 
dos. Quan es van anar a fer les anotacions pressupostàries en el programa de gestió 
comptable, el programa no va permetre que dos traspassos que hi havien, un de 
romanents, un de 90.000 euros i un altre de 76.000 euros..., perdó, un de 100.000 
que teníem i un altre de 77 que teníem en aquesta primera aprovació, el programa 
només permetia traspassar, en un cas, 90.000 i en un altre, 76.000 euros. I llavors és 
un tema que des d’Intervenció s’està, diguem-ne, esbrinant quin és l’element que ha 
provocat això, perquè els fulls d’Excel de seguiment de romanent afectat, finançat, 
doncs no donaven aquesta informació, però, clar, al no poder entrar a l’aplicatiu 
informàtic aquesta informació, només permetia, en un cas, 10.000 euros menys i en 
l’altre no arribava a 1.000 euros, doncs s’ha hagut de fer una modificació d’aquesta..., 
diguem-ne, una rectificació d’aquesta modificació pressupostària.

Per tant, aquests serien els punts C2 i C3. Alguna qüestió?

C.4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, núm. 1223/2018, de 20 de 
novembre de 2018, mitjançant la qual s’aprova la modificació pressupostària 
10/2018.

Sr. Alcalde.- El punt C4 és una nova modificació pressupostària en què hi ha una 
generació de crèdits provinents de la Xarxa de Governs Locals, suport a la inversió 
local, que van a condicionament d’edificis municipals de desenvolupament local, que 
són 44.546,07 euros. I després unes transferències de crèdit de gestió de comunicació 
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municipal i fons de contingència del programa nou a material d’oficina i serveis de 
telecomunicacions per un import de 6.000 euros en total.

Alguna qüestió?

C-5 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Passaríem ara a resolucions d’Alcaldia, que tenen vostès també les 
resolucions d’Alcaldia. Alguna qüestió de resolucions d’Alcaldia? No?

C-6 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Doncs passem, llavors a l’apartat d’informes d’Alcaldia, d’informacions 
d’Alcaldia. En tot cas, en primer lloc, comunicar-los que en aquest darrer mes hem 
tingut jo crec que dos actes importants, esmentar que han tingut a veure amb la tasca 
que es desenvolupa en el municipi en referència a la recuperació de la memòria 
popular. Hi ha hagut unes Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic i s’ha treballat 
des de l’Àrea de Cultura perquè poguessin tenir lloc aquí, a la Roca. Van ser aquest cap 
de setmana, no, l’anterior, divendres i dissabte, on persones de tota Catalunya, sota 
l’empara de la Direcció General de..., no és la de Patrimoni Cultural, sempre dic la de 
Patrimoni i és la de Cultura Popular, doncs han estat reflexionant sobre el 
memorialisme popular, analitzant diferents experiències i nosaltres també vam posar 
sobre la taula la nostra experiència de l’arxiu de la memòria popular. Crec que han 
estat unes jornades prou profitoses i que també demostren que aquesta feina de vint 
anys de l’arxiu de la memòria popular comença a ser reconegut, diguem-ne, en el món 
de la cultura catalana.

El passat cap de setmana va tenir lloc l’entrega de premis del Premi Romà Planas i 
Miró, de memorialisme popular. Per tant, és la vintena edició, l’any passat no es va 
poder realitzar per manca d’obres, però, diguem-ne, hem tornat a reprendre.

Aquest cap de setmana passat també, dintre dels actes de la Festa Major de Sant 
Sadurní, que no es concentra només en el que serà aquest cap de setmana, recordin 
que demà és festiu local en el nucli de la Roca centre, per celebrar la festa de Sant 
Sadurní que és avui, justament avui és Sant Sadurní. Doncs també va tenir lloc la 
cursa prehistòrica de bicicletes amb una participació de més de 1.200..., prop de 1.400 
persones, que sempre, doncs, omplen el municipi de color i de bicicletes, bàsicament. 

Aquest cap de setmana tenim la Festa Major de Sant Sadurní, es concentren la part 
important dels actes de la Festa Major de Sant Sadurní, i de la Fira i Festes de la Col 
amb un programa que ha estat distribuït pel municipi, on hi ha activitats de tot tipus, 
des d’activitats de música, sopars populars... I, home, com a tema important, 
diumenge, la Fira de la Col, que l’any passat jo crec que va tenir un èxit important i 
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que esperem que aquest any també compti amb la participació de molts veïns i veïnes 
del municipi.

Cara endavant tenim el diumenge 9 de desembre, la marxa per la Marató de TV3, 
també una activitat solidària important, també tenir en compte que diumenge vam fer 
la lectura dintre de la cursa prehistòrica abans de l’entrega de premis del manifest 
contra la violència contra les dones, manifest del 25..., o sigui, el dia 25 és el Dia 
contra la violència de gènere.

Comentar també que els propers dies 12, 13 i 14 tindran lloc els berenars de Nadal 
dels avis. El dia 12, a La Torreta; el dia 13, a la Roca; i el dia 14, a Santa Agnès.

I que el 22 i 23 de desembre hi haurà el pessebre vivent de la Torreta. Santa Agnès, el 
mossèn té interès a poder fer alguna activitat, ens reunim amb ell la setmana vinent i 
veurem..., possiblement també tornarem a tenir alguna activitat de pessebre vivent, 
és possible, a Santa Agnès.

I comentar també la incorporació de dos TAG que s’han produït al llarg d’aquestes 
últimes setmanes, una és una TAG de Serveis Generals, que és la Núria, i després hi 
ha també una TAG de disciplina urbanística, que es diu Berta. Hi ha hagut un procés de 
selecció amb una bossa i, doncs, s’han incorporat aquestes dues persones.

En els propers dies s’incorporarà també una TAE, també hi ha hagut un procés de..., 
tècnica d’administració econòmica, que també s’incorporarà, i anem reforçant l’equip 
humà per poder donar resposta a totes les necessitats.

Amb això jo crec que les informacions... (Veus de fons.) Ah, sí, perdó, i avui i dissabte 
té lloc aquí a la Roca...., o sigui, normalment a molts llocs es fa divendres i dissabte, 
però al ser demà festiu, malgrat que hi haurà mercat, però al ser un dia festiu local, 
doncs el Gran Recapte que es fa a totes les poblacions de Catalunya en el nostre 
municipi o almenys aquí al nucli de la Roca centre té lloc avui, ha tingut lloc avui i 
dissabte. I es fa en tres establiments, per aquells que ho vulguin saber, és el Condis, el 
Dia i el Caprabo, on es poden..., qualsevol persona pot adreçar-se allà i deixar una 
col·laboració amb els productes que més necessiten i que hi ha uns voluntaris que ja 
esmenten. Amb això estarien les informacions d’Alcaldia. 

C-7 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- I passaríem a l’apartat de precs i preguntes per part dels membres de la 
corporació. Senyora Mari Carmen... Algú més? No? Doncs senyora Mari Carmen Diaz...

Sra. Diaz.- Bueno, yo quería hacer dos concretamente. Y una era que sé que estáis en 
comunicación con Granollers sobre la calle Venezuela para los arreglos que están 
pendientes y me gustaría saber cómo van las negociaciones.
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Y la otra, también me gustaría saber por la inquietud que recojo en el barrio, lo del Eje 
Cívico, si se va a posponer mucho. Y si es así, habrá que tomar alguna medida, porque 
debido a las lluvias, está todo aquello muy inundado. De hecho, ya se lo comentamos 
al regidor de barrio y comentábamos que como mucho habría que poner allí un camión 
de sauló o algo, porque hay los baches, que los críos están metidos allí cada vez que 
pasamos. Esa era mi pregunta.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. (Veus de fons.) Quan acabi el ple, vostès tindran paraula. 
Ja ho saben que no hi ha problema, tindran les paraules que necessitin i això, però 
primer fem el torn i preguntes dels regidors i després les persones assistents també 
tenen el seu torn de paraula. Senyora Marta Pujol?

Sra. Pujol.- La primera pregunta és en referència..., alguns veïns m’han dit que 
s’estan fent unes enquestes telefòniques demanant valoració dels candidats a les 
properes eleccions municipals i, a més a més, preguntant directament sobre cada un i 
amb noms i cognoms. I la meva pregunta és saber si aquesta prospecció és un 
encàrrec des del..., s’ha fet un encàrrec des del municipi a la Diputació o és un 
encàrrec privat.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- Molt bé. Al carrer Venezuela, no és que estiguem fent negociacions, 
estem estudiant conjuntament amb l’Ajuntament de Granollers una primera solució en 
base a reducció de carrils amb elements de pintu..., bàsicament amb elements senzills, 
per seguir treballant després per una modificació més profunda amb un pressupost 
més gran. L’Ajuntament de Granollers té el compromís de fer una primera proposta, de 
presentar-nos una primera proposta, que ens la presentaran, si no m’equivoco, 
després del pont, o sigui, la setmana que ve, no, perquè és una setmana dolenta, la 
setmana següent ens la presentaran. En el moment que disposem d’aquesta, doncs 
presentarem aquesta proposta.

En el tema de l’Eix Cívic, doncs tenim una proposta a punt per poder-la presentar, i ja 
vaig comentar que hi hauria un reunió per presentar-la, i el que en tot cas sí que 
recollim és que si en aquests moments hi ha una zona en què estan generant uns sots 
i així, doncs acollir-ho per poder-ho esmenar i resoldre.

Però, diguem-ne, sobre els dos elements podrem en breu presentar una proposta. Un 
serà d’execució molt més ràpida perquè el carrer Venezuela, diguem-ne, el cost de les 
obres o de la tasca que s’ha de desenvolupar és un cost relativament petit perquè està 
basat en pintura i en elements que no són molt..., no requereixen una obra important, 
en aquesta primera fase. Hi ha d’haver una segona fase que eixampli voreres i deixi 
clar tot el tema psicològic, però en aquests moments ja reduir de quatre carrils a dos, 
perquè deixi de ser l’autovia que és en aquests moments el carrer Venezuela.

Per tant..., i l’Eix Cívic, sí que un cop presentada la seva execució, al ser una obra que 
requereix una contractació oberta, doncs serà una mica més llarg, però, en tot cas, la 
presentació sí que serà per tancar..., o sigui, presentem esperant donar resposta als 
temes que s’havien plantejat en el Consell de Poble i a partir d’aquí, doncs, ja 
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procedir..., és a dir, un cop tanquem i tinguem l’acord, procedir a la contractació del 
mateix. (Veus de fons.) Sí, sí, no, no, per això recullo..., i és el que dic, recullo això 
perquè... (Veus de fons.) Sí, sí, no, això del sauló ja ho he recollit, ja ho he recollit.

I, senyora Marta Pujol, li diré que possiblement dels membres d’aquest consistori, a 
l’únic que li han fet l’enquesta directament va ser a mi. O sigui, a mi em van... (Veus 
de fons.) No, no, a mi em van trucar..., bé, a mi em van trucar, van trucar a casa, vaig 
agafar el telèfon i era una enquesta. La vaig respondre, però el que sí que li puc 
assegurar és que l’ajuntament no ha encarregat cap enquesta. Això sí que li puc 
assegurar, l’ajuntament no ha encarregat cap enquesta. Primera, perquè, home, 
Diputació feia fa anys unes enquestes de satisfacció, però que no entraven en 
valoració dels..., sinó de satisfacció de serveis municipals i qüestions d’aquest tipus, jo 
el que vaig entendre és que el que a mi em van fer era una enquesta electoral. No sé 
qui l’ha encarregat, però evidentment l’ajuntament no encarrega enquestes electorals, 
perquè, home, només faltaria. És a dir..., vull dir que no és una enquesta elaborada, o 
sigui, encarregada per l’ajuntament en cap cas. D’acord?

Alguna qüestió més de precs i preguntes? Si no és així, quan són les 21.57, aixequem 
la sessió plenària.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les    
21 hores i 57 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari

Carles Fernández Pérez  Antoni Peralta Garcerá
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