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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
21 DE NOVEMBRE DE 2019 NÚM. 13/2019
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC-AM
Regidors:
Sra. Yolanda Guarinos i Micó del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Ainoa Herrera Sanabria del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de JUNTS
Sr. Daniel Valls i Alsina del grup municipal de JUNTS
Sra. Laura Álvarez i Estapé del grup municipal de JUNTS
Sr. Jordi Bacardit i Martínez del grup municipal de JUNTS
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas del grup municipal de JUNTS
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC-CP
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC-CP
Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente del grup municipal PSC-CP
Sra. Anna Raymí i Marata del grup municipal de CS
Sr. Carlos Marín Espejo del grup municipal de CS
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal LREC-ECG
A la Roca del Vallès, essent les 20.03 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de
Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió
Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A-1 Aprovació de la modificació pressupostària número 2019/06, en la modalitat de crèdits
extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits entre aplicacions
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Sr. Alcalde.- Extraordinari, començarem fent el minut de silenci, eh?, oportú, com sempre
per les víctimes de totes les violències.
Gràcies. Bé, doncs, donem inici a la sesió extraordinaria del dia 21.
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A-1 Aprovació de la modificació pressupostària número 2019/06, en la modalitat de
crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits entre
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa general
de 3 d’octubre de 2019, amb el contingut següent:
ATÈS que els crèdits extraordinaris es regulen a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals i a l’article 37.2, apartats a) i b) del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit
per a la realització de despeses específiques i determinades que no poden
demorar-se fins l’any 2020 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos, estableix que aquestes modificacions poden finançar-se,
entre d’altres, mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.
ATÈS que les transferències de crèdits es regulen als articles 179 i 180 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i als articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988
(actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret
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legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos, aquests expedients han de ser incoats per ordre de
l’Alcalde-President, havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la
necessitat de la mesura.
ATÈS que en data 08/11/2019, es va emetre la Memòria explicativa del contingut
de la modificació pressupostària número 2019/06, en la modalitat de crèdits
extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits entre
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa.
ATÈS que en data 08/11/2019, s’ha emès l’Informe d’Avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària1, on es posa de manifest que, de l’anàlisi de la
modificació pressupostària número 2019/06, en la modalitat de crèdits
extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de crèdits entre
aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, es constata
que les alteracions dels crèdits de les aplicacions pressupostàries afectades (tant
les aplicacions pressupostàries de despeses que es donen d’alta i les aplicacions
pressupostàries de despeses que s’incrementen, com les aplicacions
pressupostàries que es disminueixen, són totes de despeses no financeres capítols I a VII del pressupost de despeses-) i no alteren la despesa computable
del pressupost.
En conseqüència, atès que les modificacions de crèdits entre aplicacions
pressupostàries que pertanyen als capítols I a VII (despeses no financeres) no
afecten a l’equilibri pressupostari, ni incrementen la despesa computable, no serà
necessari avaluar l’estabilitat pressupostària i, en conseqüència, elaborar l’informe
corresponent al compliment dels objectius fitxats en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària y sostenibilitat financera, ja que no s’altera la
quantia total de la despesa no financera.
ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal que dona compliment a allò que
disposa el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals),
1 De conformitat amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció municipal
elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter
independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

No resultarà obligatori incorporar un informe independent avaluant l’estabilitat pressupostària
d’aquesta modificació pressupostària, si bé, se recomana procedir a avaluar la mateixa, partint de
previsions de liquidació de l’exercici en què es requereixi efectuar la mateixa. Si es deriva una situació
d’inestabilitat, com a conseqüència d’aquesta modificació pressupostària finançada amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, l’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, imposa la obligació d’aprovar un pla econòmic financer en la liquidació del pressupost.
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de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2019/06, en la
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de
crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de
crèdits entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de
despesa, amb el següent detall:
Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:
Les aplicacions pressupostàries2.que han de crear-se al Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per fer front a les referides
despeses, venen definides pel detall següent:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
Aplicació
Denominació
01 221 48017 Garanties d'acció sindical (Article 53 del Pacte)

TOTAL

Import
6.000,00 €
--------------------6.000,00 €.

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:
Les aplicacions pressupostàries que han de rebre crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries de diferent àrea de despesa, venen definides pel detall següent:
APLICACIÓNS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES QUE S’INCREMENTEN
Aplicació
Denominació
01 492 20600 Lloguer d'equips per a processos d'informació

Import
30.000,00 €

2 L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, indica que les aplicacions
pressupostàries es definiran, almenys, per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica.
Resultarà obligatòria en ambdues la presentació, almenys, a nivell de grup de programa o programa i
concepte o subconcepte, respectivament. L’estructura que s’especifica en l’Annex I de l’Ordre HAP/419/2014,
de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, sobre la classificació per programes, s’ha de considerar
tancada i obligatòria en aquelles categories ja existents, podent desenvolupar-se noves a partir d’elles. A més,
la categoria de subprogrames serà oberta.

4
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
22/01/2020

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

23/01/2020

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

7a3204a425884f0ebdafd6abacd8da3a001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Data document: 22/11/2019
Estat d'elaboració: Original

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

01 492 22200
01 920 22101
06 920 22700
07 231 22717
07 231 22717

Servei de telecomunicacions
Aigua
Neteja de dependències públiques
Contracte de gestió SAD
Contracte de gestió SAD

5.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
19.000,00 €
32.000,00 €
--------------------126.000,00 €.

TOTAL

SEGON.- Aquestes despeses es financen mitjançant baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries, d’acord amb el detall següent:
Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:
BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE
DESPESES
Aplicació
04 231
50002

Denominació
Fons de contingència - Àrea de despesa programa 2

Import
6.000,00 €
--------------------6.000,00 €.

TOTAL

Pel que fa referència a les transferències de crèdits:
BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE
DESPESES
Aplicació
04 011 35200
04 011 35200
04 130 50001
04 011 35200
04 231 50002
04 231 50003

Denominació
Interessos de demora
Interessos de demora
Fons de contingència - Àrea de despesa programa 1
Interessos de demora
Fons de contingència - Àrea de despesa programa 2
Fons de contingència - Àrea de despesa programa 3

TOTAL

Import
30.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
19.000,00 €
32.000,00 €
--------------------126.000,00 €.

TERCER.-. INFORMAR del compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
QUART.- INFORMAR del compliment dels requisits que s’estableix a l’article
37.2.a) i l’article 37.2.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
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desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la
impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència, en l’estat de despeses del Pressupost, de crèdit destinat
a aquesta finalitat específic, que haurà de verificar-se en el nivell en què
estigui establerta la vinculació jurídica.
CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació pressupostària número 2019/06, en
la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant anul·lacions o baixes de
crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de transferències de
crèdits entre aplicacions pressupostàries de despeses de diferent àrea de
despesa, pel termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions
pels interessats, entenent-se la modificació definitivament aprovada en el supòsit
de no presentar-se reclamacions.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Amb els punts de l’ordre del dia de, la primera és l’aprovació de la
modificació pressupostària, bé, primera i única, l’aprovació de la modificació
pressupostaria, té la paraula la Regidora d’Hisenda, la Marta Pujol, gràcies.
Sra. Pujol.- Gràcies. Ja, com vam explicar el dia de la Comissió Informativa, fer un Ple
extraordinari només per això, potser és, sona una mica estrany, però si és que el, ho
posàvem en el Ple de la propera setmana, llavors per terminis d’exposició, de publicació al
BOP, per exposició pública, no arribàvem a temps, anàvem al 30 de desembre, i per això
ho hem fet abans, perquè els terminis no siguin tan ajustats.
Com ha dit l’Alcalde, avui aprovem una modificació, Bé, aprovarem, una modificació
pressupostària, que, de dues tipologies, la primera és una creació de crèdit extraordinari,
aquesta creació de crèdit extraordinària és fa, és degut a un acord que es va fer el dia 2
de maig de 2019, amb el CUT, que es va pactar, entre altres coses, que un import que és,
per garanties d’acord Síndic, d’acció sindical que eren de 180€, hi havia dues de 180 €,
unes pels funcionaris públics i l’altra pels funció, pels treballadors laborals, passen a ser
de 180 € cada una a 3.000 € cada una, per tant, s’ha de generar un crèdit extraordinari de
6.000 € per poder fer front a aquesta, aquesta despesa. I l’altra modificació, és mitjançant
una transferència de crèdit, cal que ho fem en un Ple perquè no hi ha vinculació entre les
partides, i aquestes transferències de crèdit, us expliquem quines són, mira, les
aplicacions que s’incrementen serien per lloguer d’equips de processos de la informació i
servei de telecomunicacions, que això és informàtica, es tracta d’un nou contracte amb
l’ACM per la subministrament d’impressores que és de 30.000 €, i després el servei de
telecomunicacions, que és un tema vinculat a telefonia, que són 5.000 €, llavors hi ha
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10.000 € per aigua, aquests 10.000 € d’increment responen a que aquest any s’han pagat
factures del darrer trimestre de l’any 2018, i això ha fet que en el pressupost de 2019, al
haver de pagar diners del 2018, ara necessitem aquests 10.000 € per acabar de pagar les
factures pel que queda d’any, eh, també s’ha incrementat 30.000 € la neteja de
dependències públiques, això és perquè s’han incorporat nous espais a netejar, i llavor hi
ha un increment de 30, de 19.000, 32.000€ pel contres, pel contracte de gestió del SAT,
aquest contracte, cada cop hi ha més necessitats, hi ha hagut aquest increment de
pressupost, en total són 126.000 € que han incrementat, i ho hem, s’han finançat des de
diferents partides que són per un costat, posaríem 30,35,65.000 € de demora, i els altres,
32, 42, 52, 61.000 € de fons de contingència, i bé, aquesta és la explicació, que ja us la
vam fer també el dia de la Comissió Informativa.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari?, ningú?, doncs passem a votació.
Votacions:
Aprovat per unanimitat.
Doncs molt bé, doncs donem per finalitzat el Ple, quan són les 20 hores i 8 minuts, i
moltes gràcies per la seva assistència, i podem seguir fent cafès o coca-coles o el que
sigui. Gràcies.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
20 hores i 08 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president
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