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ESBORRANY DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
REALITZAT EL 5 DE JULIOL  DE 2012, A LES 20.00 H Núm. 07/2012. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Alcalde:         Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:       Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimí i Fortuny del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC 
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 
A la Roca del Vallès, essent les 20 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, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de la interventor accidental, Antoni López Alonso, a la 
realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a 
les 20:00 hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
A-1 Aprovació de la modificació pressupostària 2012-07, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i de suplements de crèdit, per la concertació d’una operació de crèdit, 
d’import de 2.291.539,25 euros, a l’empara de l’article 10 del Reial decret-llei 4/2012, de 
24 de febrer, mitjançant el qual es determina les obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 
 
A-2 Reconeixement extrajudicial de crèdits (2a. remesa)-Ple de la Corporació 
municipal. 
 
 
Sr. Alcalde.- Bona nit, iniciem la sessió plenària extraordinària i urgent quan són les 
20:00 hores del vespre, crec que hi ha algunes excuses Sr. Estapé? 
 
Sr. Estapé.- Em permet Sr. Ros, voldria excusar la presència de la Sra. Carme las Heras i 
el Sr. Carles Fernández, tots dos per motius personals ineludibles, i també si em permet 
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formular una queixa perquè ens agradaria que aquests plens extraordinaris que es 
convoquen, darrerament tant sovint, estaria bé que abans de la seva convocatòria es 
fes una trucada i es mirés la conveniència d’aquestes dates perquè hi ha persones que 
tenen circumstàncies personals complexes i en dos dies no s’ho poden modificar per 
atendre les seves obligacions com a càrrecs electes, per tant, li demanaria que en 
qualsevol altre ple extraordinari i urgent abans de convocar-lo ens fes la consulta sobre 
quina és la data millor, perquè entenem que tenim dret a participar i vostè com a 
alcalde té l’obligació d’intentar que existeixen tots els càrrecs electes elegits 
democràticament. Gràcies 
 
Sr. Ros.- Gràcies Sr. Estapé. Anotem Sra. Secretària les absències excusades del Sr. 
Carles Fenández i de la Sra. Carmen las Heras. Iniciarem el ple amb els dos punts de 
l’ordre del dia i sobretot explicant primer el motiu de la urgència que s’haurà de votar 
prèviament al debat d’aquests dos punts. D’aquesta manera entendrà perquè aquest 
ple és extraordinari. El dia 2 de juliol, dilluns d’aquesta mateixa setmana, es va conèixer 
per part d’aquest Ajuntament que el Ministerio de Hacienda del Govern Central ens 
havia  aprovat pla d’ajust, això que és una molt bona notícia per la situació 
econòmica de l’Ajuntament, això vol dir que podrem retornar en 10 anys els 2.300.000 
euros que ha pagat per nosaltres el Govern Central això porta  associades una sèrie de 
condicions que portem a aquest plenari d’avui, són una concertació d’una operació 
de crèdit i reconeixements extrajudicials de crèdit i una modificació de pressupost, per 
tant això era ineludible fer-ho de seguida perquè tot i que ens han donat quinze dies a 
partir del dia 6 de juliol, que és demà, l’ICO ens pot demanar que formalitzem el crèdit, 
per tant, era ineludible fer el ple aquesta mateixa setmana. El procés és aquest, no 
l’hem formalitzat nosaltres, nosaltres ens adaptem als que ens diuen, evidentment, tots 
els regidors de la corporació tenen el dret i el deure d’assistir a les sessions plenàries 
que es convoquin i això és el que ens agradaria que tothom estigués aquí representat, 
això no ha estat possible però la nostra obligació com a govern és convocar aquest 
ple en temps i forma perquè es pugui celebrar i defensar els interessos que és molt 
necessari. A partir del dia 6 podem rebre la formalització d’aquest crèdit, per tant, 
aquest ple s’havia de celebrar no hi havia temps material per cercar massa dies més, 
per tant s’ha convocat en dijous que el dijous és el dia tradicional de celebració dels 
plens. Passarem a votar la urgència d’aquest plenari. 
 
Sr. Estapé.- Som molt conscients de la importància d’aquest ple i de la importància 
d’aquest pla d’ajust. Nosaltres també ens hem revisat la normativa i a diferència del 
primer pla d’ajust, que sí que marcava una data límit de celebració del Ple en aquest 
no hi havia una data límit i, per tant, vostè tenia un marge d’uns dies, podíem haver 
celebrat perfectament aquest ple a principis de la setmana que ve i haurien estat 
present tots els regidors i entraríem dins el marge d’aquests quinze dies que, com vostè 
molt bé ha dit, des de la comunicació de l’aprovació d’aquest pla d’ajust per 
concertar el crèdit.  
 
Sr Ros.- Gràcies senyor Estapé. Hi ha algun altre comentari per part d’algun altra grup 
sobre la urgència de la celebració d’aquest ple. Bé doncs, passem a votació.  
 
La urgència de la sessió plenària queda aprovada  per  10 vots favorables, manifestats 
pels regidor de CIU, del PP, d’ERC i d’ICV  i 5 abstencions manifestades pels regidors 
del PSC.  
 
Es passa a debatre el primer punt de l’ordre del dia.  
 
A-1 Aprovació de la modificació pressupostària 2012-07, en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i de suplements de crèdit, per la concertació d’una operació de crèdit, 
d’import de 2.291.539,25 euros, a l’empara de l’article 10 del Reial decret-llei 4/2012, 
de 24 de febrer, mitjançant el qual es determina les obligacions d’informació i 
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procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 
 
 
Sr. Alcalde.- Passem a debatre el punt A1 que tracta de la modificació pressupostària 
del 2012 en la modalitat de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit per la 
concertació d’una operació de crèdit d’import  2.291.539,25 euros, a l’empara de 
l’article 10 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant el qual es determina 
les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
Té la paraula, en nom de l’equip de govern, el Regidor d’Hisenda Sr. Manel Álvarez 
 
 
Sr. Manel Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. Com a conseqüència de l’aprovació del pla 
d’ajust del qual va tenir coneixement aquest mateix dilluns, tenim una sèrie 
d’obligacions que hem de complir entre elles la primera aquesta, que intentarem 
aprovar ara, que és l’aprovació de la concertació d’un préstec per l’import total que 
hem demanat al Ministeri i aquest préstec ha de servir per retornar els diners que el 
Ministeri ha avançat per pagar als proveïdors amb els quals l’Ajuntament tenia deutes. 
Per tant, el que portem a aprovació és la concertació d’un préstec per l’import de 
2.291.539,25 euros que seria l’import total demanat al Ministeri, aquells 2.300.000 euros 
aproximadament que hem parlat durant tot aquest temps d’aquest procés, hi ha un 
punt afegit, li hem deixat una còpia sobre la taula,  en la documentació que us vàrem 
fer arribar, hem afegit el punt número quatre, amb el que, d’una manera més explícita 
expliquem les condicions d’aquest préstec, l’import seria el que ja he dit, no sabem 
quina és l’entitat amb la qual hem de signar aquest préstec entenem que serà, 
segurament, el Banc Santander Central Hispano perquè el Ministeri ens ha comunicat 
que ha estat aquesta entitat la que ha avançat els diners al proveïdor  per tant 
suposem que serà aquesta, en tot cas el que avui aprovem, de manera genèrica, la 
concertació d’aquest préstec sense dir explícitament amb quina entitat, l’import ja l’he 
comentat, aquests 2.300.000 arrodonits, el tipus d’interès és el que marca el decret, 
que actualment està en el 5,939 o 5,94% aproximadament, la revisió és trimestral, es 
també una de les condicions del decret, el termini del préstec és de 10 anys amb una 
carència de 2 anys. Per tant, és donar compliment a una de les  obligacions que ens 
marca el Ministeri una vegada ens ha aprovat el pla d’ajust. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez, algun comentari ? Passem a votació  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la proposta, per 8 vots favorables manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CIU i del PP, sis vots negatius, manifestats pels 
regidors del PSC i d’ICV i 1 abstenció manifestada pel regidor del grup municipal d’ERC 
la qual, literalment, diu:  
 
“ATÈS les conseqüències de la valoració favorable, per part de la Secretaria d’Estat de 
les Administracions Públiques-Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, 
del Pla d’ajust, aprovat pel Ple de la Corporació municipals, en sessió celebrada el 12 
de juny de 2012, que contempla els escenaris d’ingressos i de despeses, pels anys 2012 
fins l’any 2022 i la incorporació d’una operació d’endeutament, tot això d’acord amb 
el que es preveu a l’article 7 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant el 
qual es determina les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
ATÈS que els crèdits extraordinaris i les suplements de crèdit es regulen al 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 endavant, RDL 2/2004) i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, 
pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
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desembre, reguladora de les hisendes locals (actualment, RDL 2/2004), en matèria de 
pressupostos (en endavant, 500/1990). 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del RD 500/1990, 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 2013 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent o 
insuficient i no és objecte d’ampliació. 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD 500/1900, aquestes modificacions poden 
finançar-se, entre d’altres, mitjançant operacions de crèdit. 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del RD 500/1990, 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. 
 
VIST que el Pla d’ajust, aprovat pel Ple de la Corporació municipals, en sessió 
celebrada el 12 de juny de 2012, incorpora una operació d’endeutament, tot això 
d’acord amb el que es preveu a l’article 7 del RDL 4/2012. 
 
VIST els informes de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
relatiu a la valoració de la modificació pressupostària 2012-08, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, per la concertació d’una operació de 
crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros, a l’empara de l’article 10 del RDL 4/2012. 
 
ATÈS que correspon al Ple de la Corporació municipal l’aprovació de la modificació 
pressupostària 2012-08, en la modalitat de crèdits extraordinaris i de suplements de 
crèdit, per la concertació d’una operació de crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros, a 
l’empara de l’article 10 del RDL 4/2012, de l’article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, de l’article 60.2 del RD 500/1990 i de 
l’article 11 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2012. 
 
 
És per tot això, que es proposa al Ple de la Corporació municipal la següent proposta 
d’ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de la modificació pressupostària 2012-08, en la modalitat 
de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit, per la concertació d’una operació 
de crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros, a l’empara de l’article 10 del Reial decret-llei 
4/2012, de 24 de febrer, mitjançant el qual es determina les obligacions d’informació i 
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals, amb el següent detall: 
 
Aplicacions pressupostàries a fer els crèdits extraordinaris 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

02 155 60046 VORERA PAU CASALS 18.953,80 € 
 ---------------------- 
TOTAL 18.953,80 € 

 
Aplicacions pressupostàries a fer els suplements de crèdit 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 
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06 160 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 163.288,61 € 
06 160 22700 NETEJA DE DEPENDÈNCIE PÚBLIQUES 99.255,48 € 
06 162 22713 ESCOMBRARIES MUNICIPALS 82.548,96 € 
06 171 22715 JARDINERIA MUNICIPAL 15.222,09 € 
06 440 22301 TRANSPORT PÚBLIC LA ROCA 102.541,04 € 
09 452 62205 PAVELLÓ TRIPLE POLIESPORTIU 1.809.729,27 € 
 ---------------------- 
TOTAL 2.272.585,45 € 

 
Mitjans o recursos que han de finançar tant els crèdits extraordinaris com els 
suplements de crèdit - Operació de crèdit 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Import 

913 00 
PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI D’ENS DE FORA DEL 
SECTOR PÚBLIC 

2.291.539,25 € 

 ---------------------- 
TOTAL 2.291.539,25 € 

 
SEGON.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
per al tràmit d’informació pública i exposar-ho en el Taulell d’anuncis durant un 
període de 15 dies hàbils, d’acord amb el que disposa l’article 169.1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini esmentat, 
l’acord de la modificació pressupostària 2012-08 del Pressupost general de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2012, s’entendrà definitivament aprovat 
per aquesta Corporació municipal. 
 
TERCER.- Comunicar-ho a la unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per tal de continuar la tramitació de la 
modificació pressupostària 2012-08, en la modalitat de crèdits extraordinaris i de 
suplements de crèdit, per la concertació d’una operació de crèdit, d’import de 
2.291.539,25 euros, a l’empara de l’article 10 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de 
febrer, mitjançant el qual es determina les obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors 
de les entitats locals. 
 
QUART.- Informar que les condicions de la concertació d’una operació de crèdit, 
s’ajusta a les condicions fixades al Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant 
el qual es determina les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament als proveïdors de les entitats locals, al Reial decret-llei 
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a 
proveïdors i a l’Acord de la Comissió delegada del govern per assumptes econòmics 
d’1 de març, publicat mitjançant Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, que posa en 
marxa el mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. Les dades d’aquesta concertació queden definides en el següent esquema: 
 

- Acord d’aprovació:   De caràcter genèric. 
- Entitat de crèdit: Aquella que vingui determinada per l’Institut de 

crèdit oficial (ICO). 
D’acord amb la documentació que disposa la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, l’entitat financera serà el Banc de 
Santander Central Hispà. 

- Import que es concertarà: 2.291.539,25 euros. 
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- Tipus d’interès: L’equivalent al cost de finançament del Tresor 
públic als terminis assenyalats més un marge 
màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un 
marge d’intermediació d’un màxim de 30 punts 
bàsics. 
D’acord amb la documentació que disposa la 
Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, el tipus d’interès aplicable serà del 5,939 
%, corresponent al primer trimestre del període 
d’amortització o primer període d’interès. 

- Revisió del tipus d’interès: Revisió trimestral en cada data de pagament, 
conforme les clàusules que, en aquesta matèria, 
continguin els contractes. 

- Carència:   2 anys. 
- Amortització:  8 anys. 
 

CINQUÈ.- Facultar al senyor Alcalde-President de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
tant àmpliament com en Dret sigui possible per a les signatures dels documents 
necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 
 
 
Es passa a debatre el segon punt de l’ordre del dia.  
 
A-2 Reconeixement extrajudicial de crèdits (2a. remesa)-Ple de la Corporació 
municipal. 
 
Té la paraula el Regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez.  
 
Sr. Manel Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde, parlem d’una segona remesa, perquè com bé 
tots recordaran ja es va portar a aquest plenari l’aprovació d’unes factures que havien 
quedat pendents d’aplicar en l’exercici anterior i en aquell mateix ple vàrem informar, 
i així es va explicar explítament en l’explicació del punt sobre una sèrie d’imports, de 
factures, que no s’aprovaven en aquell moment però sí que ho comunicaven al 
plenari que existien però que per diferents motius no calia aprovar-les, algunes d’elles 
no calia aprovar-les perquè ja s’havia pactat amb els proveïdors pagaments en 
exercicis posteriors i d’altres eren, per exemple, les factures del pavelló que estaven 
encara en litigi i, per tant, no calia aprovar-les. Ara, una vegada tenim aprovat el pla 
d’ajust pel Ministeri el que pertoca és aprovar aquestes factures perquè ara sí que les 
considerem ja pendents oficialment i que ascendeixen a un import total de 
1.378.310,81 euros, bàsicament és això. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari. Per part d’Iniciativa? Per part d’ERC? Per part del PP? 
Per part del PSC?  Senyor Estapé.  
 
Sr. Estapé.- Un parell de comentaris. En aquesta relació de factures per import 
d’1.378.310,81 euros, hi ha 185 que corresponen a l’empresa ARC Concessionària 
d’Obres i Serveis,  que és l’empresa concessionària de l’obra del pavelló. Aquestes 
factures són noves o són factures que ja estaven contemplades en el Pla d’Ajust que 
s’ha aprovat? També li voldria fer, sense entrar en discussions sobre el tema del pavelló 
que l’hem discutit llargament, sí li vull un comentari respecte el tema de les factures 
d’Help Guau  vaig fer una breu menció en el darrer ple si no recordo malament, aquí 
surt una relació de factures per un import d’uns 85.000 euros que reclama aquesta 
companyia i que estan en procés litigiós, per tant, no s’accepta per part de 
l’Ajuntament que entrin.  Jo li voldria fer algunes preguntes perquè tenim algunes 
dades que ens ha facilitat aquesta empresa i m’agradaria contrastar-les i m’agradaria 
saber si s’estan defensant bé els interessos de l’Ajuntament, en el cas del pavelló no 
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m’estendré en el cas d’aquesta empresa voldríem saber concretament si és cert el 
que ha succeït amb aquesta companyia. És una companyia que es dedicava a 
gestionar l’acollida d’animals abandonats, que a l’any 2008 va perdre el concurs una 
vegada va finalitzar i, atès que els animals que havia recollit en nom de l’Ajuntament  
són de titularitat de l’Ajuntament, el que va reclamar, segons hem entès, sinó vostè em 
corregirà,  és que l’Ajuntament els havia de recollir perquè si havia perdut el concurs, 
no tenia perquè continuar acollint aquests animals i fer-se’n càrrec. Les meves 
preguntes concretes són: què ha succeït per què l’Ajuntament hagi tingut, durant 
quatre anys,  uns animals que són de la seva propietat en una empresa amb la qual ja 
no tenia contracte per fer aquesta gestió? La meva pregunta és, segons la informació 
que aquest senyor ens ha facilitat, és que ha enviat nombrosos escrits a l’Ajuntament, i 
ens ha mostrat uns quants, perquè l’Ajuntament se’n fes càrrec d’aquests animals. La 
meva pregunta també va en relació amb el fet que aquesta empresa reclama a 
l’Ajuntament, no aquests 86.000 euros, sinó el doble, uns 160.000 euros, no sé si la 
diferència no està ben acreditada amb factures o com sigui, però ell reclama aquest 
import en diferents contenciosos. Aquí la qüestió és si hi ha hagut deixadesa en la 
gestió d’aquests animals i si això pot suposar a l’Ajuntament no només pagar aquest 
servei, que no sé si és correcte o no, sinó que igual correm el risc d’haver de pagar 
indemnitzacions, interessos i fins i tot totes les costes judicials derivades d’aquest procés 
perquè el que sí que sembla cert, llegint una resolució d’alcaldia del 26 d’abril de 2012 
en la qual s’encarrega a una determinada empresa recollir aquests animals per un 
import de 6.160 euros, aquesta resolució d’alcaldia, signada pel Sr. Ros,comença 
dient: “Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té allotjats en dipòsit uns gossos a 
les instal�lacions de  l’empresa Help Guau...” després desenvolupa que s’han de recollir 
i traslladar a una altra instal�lació, per tant, aquí l’Ajuntament de la Roca, l’Alcalde 
almenys, accepta i reconeix que aquests animals són propietat de l’Ajuntament. Jo em 
pregunto si l’estratègia que s’ha seguit amb aquesta empresa és la millor o no és la 
millor, i com acabarà aquest tema. A més a més, m’agradaria que m’expliquessin, 
segons una instància que ha presentat aquesta empresa, si és cert  que va haver-hi 
una negociació amb aquesta empresa, més que negociació aquí es fan servir altres 
paraules més gruixudes que no penso repetir, en la qual se li exigia que fes una “quita” 
del 50% del deute que reclamava a canvi de poder cobrar una part de l’import total i 
de no posar més traves al procés judicial relatiu a aquests contenciosos. Repeteixo, 
aquí la qüestió és saber si s’estan defensant bé els interessos de l’Ajuntament, perquè si 
l’Ajuntament reconeix que aquests animals són seus i estem fent tot aquest procés i  
s’acaba dictaminant en contra de l’Ajuntament, és molt provable que ens trobem 
amb que haurem de pagar l’import reclamat més els interessos, més algun altre tipus 
de penalització. M’agradaria que aclarís aquestes qüestions.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies senyor Estapé, contesta el Regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Manel Álvarez.- Les factures d’ARC per import de 185.000 euros estaven incloses en 
la petició que es va fer en el Pla, per tant no eren factures noves sinó que eren factures 
que ja s’havien incorporat al Pla. Respecte al contenciós que tenim amb l’empresa 
Help Guau, i per intentar continuar amb la línia de defensa que està seguint aquest 
Ajuntament, en  aquest tema que creiem que és l’adequada i com a resposta a la 
seva resposta li direm que estem fent el que creiem que s’ha de fer per defensar els 
interessos de l’ajuntament com no pot ser d’una altra manera, i com també es va fer 
amb el pavelló. Per tant, amb la prudència que demana aquest tema, perquè és un 
tema que està al contenciós, i com vostè mateix diu ens reclamen uns diners, nosaltres 
el que li podem dir és el que s’ha fet, no hem tingut cap negociació amb aquesta 
empresa,hem tingut converses, en la mateixa línia de les que hem tingut amb altres 
empreses, com per exemple ARC, com quan es va intentar trobar una solució al 
pagament d’aquestes factures que teníem, per tant, negociació cap, tenim unes 
factures que estan comptabilitzades, en el  cas d’Help Guau no estan conformades, 
per tant, no estan pagades. Nosaltres quan fem el primer document dels 2.500.000 
euros aproximadament, sinó recordo malament, que va ser l’import que vàrem posar 
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en el primer pla d’ajust, sortien aquestes factures d’Help Guau com a factures que 
estaven comptabilitzades però que no estaven pagades. Aquí durant tot aquest 
procés hem tingut diferents criteris amb intervenció, hi ha interventors que, en el seu 
moment, van considerar que aquestes factures no s’havien de comptabilitzar perquè 
no estaven conformades i l’interventor actual considera que, encara que no estiguin 
conformades, han de quedar registrades en la comptabilitat, seguim els criteris dels 
interventors, tant abans com ara, ara estan comptabilitzades i, per tant, surten en una 
relació de factures susceptible d’entrar en un pla d’ajust, nosaltres truquem a 
l’empresa i intentem parlar i intentem arribar a un acord en relació al deute que tenim,  
en principi, segons ells, per veure si el podem liquidar d’alguna manera i acabar amb 
el contenciós que tenim, amb el litigi que tenim i incorporem aquestes factures en el 
pla d’ajust. No van voler entendre, van voler apretar i, fins i tot, van voler acusar de 
coses que no podien ser i que són falses sobre els tècnics que van negociar o que van 
intentar parlar amb ells, hi ha un escrit entrat que jo li agraeixo que me l’hagi llegit, 
perquè és “infumable” per part d’aquesta empresa, no té cap raó de ser i no van voler 
entrar en el tema, nosaltres el que fem és el que ens diu el pla d’ajust, aquestes 
factures no entren i allà estan, el jutge dirà si hem de pagar, qui té raó i qui deixa de 
tenir raó i aquesta és la situació, nosaltres ens defensem, ens continuem defensant, 
creiem que aquesta empresa el que intenta és extorsionar a l’Ajuntament, la paraula 
és forta però és la veritat, està cobrant, més que cobrant està facturant uns imports 
que són exagerats. És una empresa que ja estava quan vàrem entrar nosaltres, va 
canviar la normativa però el primer any que va canviar la normativa ens van facturar 
120.000 euros per la recollida d’animals abandonats al carrer. Ens vàrem gastar més 
diners aquell any que en serveis socials, per la norma, després nosaltres vàrem 
convocar un concurs, aquesta empresa es va presentar al concurs, ja amb uns imports 
molt diferents, no el va guanyar, el va guanyar una altra empresa i aquesta empresa 
no va acceptar no haver guanyat el concurs i va entrar en una dinàmica de 
començar a facturar serveis que per part dels tècnics municipals, es va considerar que 
no eren correctes, les factures no estan conformades, una factura no conformada 
nosaltres no la pagarem mai, factura no conformada, factura que no es paga. 
L’empresa té tot el dret a defensar-se i a fer i a dir el que consideri oportú,  i nosaltres 
ens estem defensat, creiem que guanyarem, estem convençuts que guanyarem, 
creiem que aquesta empresa s’ha comportat de manera incorrecta incorrecta, ha 
intentat treure profit d’una situació que no tocava, intentant treure profit d’una 
administració, aquí, tots, ens hem pensat durant una època que hi havia diners per 
pagar absolutament tot i aquesta és una empresa que s’ha pensat que els passaria 
també a la Roca i està demanant una cosa que... que estan en el seu dret, que facin 
el que creguin oportú, nosaltres també estem en el dret de defensar els interessos 
municipals que en aquest cas són que no hem de pagar els imports  que ens està 
reclamant aquesta empresa, el jutge dirà el que hagi de dir i dictaminarà qui té raó, si 
té raó l’empresa o té raó l’Ajuntament, nosaltres creiem que tenim raó i per això 
continuem amb la defensa dels interessos municipals que és el que fem i el que farem 
sempre. Em sembla que li he dit tot el que li havia de dir. 
 
Sr.Alcalde.- Gràcies Sr. Álvarez, algun comentari més Sr. Estapé? 
 
Sr. Estapé.- Sí, dos aclariments. Sr. Álvarez, puc entendre la seva argumentació però hi 
ha dues qüestions que m’han quedat molt dubtoses, una per què s’ha trigat quatre 
anys en recollir aquests animals sobretot si com vostè diu aquesta empresa està 
facturant per uns imports abusius per aquests serveis. Per què des de finals del 2008 fins 
ara, va ser al mes de maig del 2012, aquests animals que estan en dipòsit en nom de  
l’Ajuntament, tal com diu la resolució d’alcaldia, no s’han recollit abans? A mi em 
queda aquest dubte. I segona qüestió, que també em queda un dubte, entenem 
perfectament que una factura no conformada no s’ha de pagar, és de sentit comú, 
una factura no conformada per un tècnic de la casa que digui que aquest servei no 
s’ha prestat no s’ha de pagar, això s’aplica en aquest cas i en qualsevol altre cas, ara 
bé, si es presenta una factura que és incorrecta per un servei que no s’ha prestat el 
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que s’ha de fer és rebutjar-la, rebutjar-la, s’ha de dir clarament que aquest servei no 
s’ha prestat, no s’ha encarregat, no té cap base jurídica ni tècnica i això és el que 
permet que aquesta factura no s’hagi ni de registrar ni tenir-la present, i qui l’ha de 
rebutjar és el tècnic, el mateix tècnic que abans, em sorprèn que aquestes factures no 
s’hagin rebutjat, és el que he entès de la seva lectura que simplement no estaven 
conformades, em sembla que a la documentació que sens ha presentat s’empra 
aquesta terminologia. El que li volia preguntar és per què no s’han rebutjat aquestes 
factures? Si aquests serveis no pertoquen.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. Contestaré jo per tancar, la cosa no dóna gaire més de 
sí. En primer lloc, a mi em sorprèn que vostè tingui aquesta relació tan bona i tan 
directa amb aquesta empresa, aquesta entrada tan fàcil i aquest accés a aquesta 
documentació no obtinguda aquí a l’Ajuntament a on tots els documents estan a la 
seva disposició, a on tot és molt clar i transparent sinó que en comptes d’obtenir-la 
aquí, que és la seva obligació com a regidor, ha anat a una empresa de Mataró a 
que se li facilitessin uns documents que tenia aquí a la seva disposició, em sorprèn, és 
una entrada curiosa, si ho ha aconseguit entri-la per registre, ho celebro, és el canal 
que ha d’utilitzar un regidor, per tant, abans d’anar a un empresa a cercar els 
documents se d’anar a cercar allà a on està, clar i transparent, l’Ajuntament.  
A partir d’aquí, aquesta empresa en el moment que es convoca el concurs l’any 2008 
ens demostra que estava aplicant uns preus que es demostren abusius el servei de 
recollida d’animals abandonats, a més aquests preus abusius els fa extensius al fet de 
permetre retirar-los d’allà a on estan, aquí la llei no ens empara, no ens ajuda, ja que 
tenim l’obligació de conservar aquests animals i aquesta empresa els conserva en les 
condicions que creu convenients i per tant dificulta molt que puguin ser retirats, també 
posa un preu abusiu que en cap moment es podia pagar, a partir d’aquí, trobem 
diverses fórmules per poder retirar aquests animals, amb això potser li responc a la 
segona pregunta.  No es rebutgen aquestes factures però tampoc es conformen, i 
aquí el que és molt important és entendre que els tècnics municipals no conformen 
factures que no creuen convenient conformar perquè no creuen convenient que 
s’hagin de pagar, és a dir, aquesta empresa Help Guau, després Tot Gos tindria que 
haver deixat automàticament els animals l’endemà d’haver perdut el concurs, que 
van perdre amb el concurs? Una capacitat de facturació altíssima, sap que paguem a 
la Societat Protectora d’Animals de Mataró? Paguem 36.000 euros anuals, per tant, 
estem en una sisena part del cost que ens cobrava Help Guau quan ens donava el 
servei. Una contractació de la qual poder vostè hauria d’explicar alguna cosa, perquè 
és una contractació que nosaltres ja ens vàrem trobar. Via concurs públic s’obté unes 
molt millors condicions per l’Ajuntament, és un veritable escàndol públic pagar 140.000 
euros, com es van pagar,  per la recollida d’animals domèstics abandonats, es 
pagava molt menys per beques de menjador,  es pagava molt menys per ajudes de 
serveis socials, es pagava molt menys a entitats subvencionades, és un veritable 
escàndol i tots hauríem de fer una reflexió, perquè això és conseqüència d’una llei 
aprovada al Parlament per unanimitat i en moments com l’actual aquesta llei hauria 
de ser revisada i tots els grups ens hauríem de plantejar aquesta revisió urgent. Una 
cosa és tenir cura pels animals, tenir respecte pels animals, tractar-los adequadament, 
hem fet una campanya, recentment, sobre la tinença responsable d’animals 
precisament, per conscienciar la població per tal que no es produeixen 
abandonaments i perquè tothom es responsabilitzi, estem fent tot el possible per 
respectar els animals, però això ha donat peu a una llei injusta, a una llei que ha 
generat desigualtats, desigualtats molt greus i que en el moment que estem ens hem 
de plantejar profundament. Em sap greu que vostè tingui tan bona entrada i sembla 
que es posi una mica de costat amb aquesta empresa en compte de posar-se de 
costat de l’ajuntament. L’Ajuntament està defensant bé els interessos municipals  i no 
es creu convenient pagar aquestes factures, i no es pagaran a no ser que un jutge 
cregui que l’ajuntament no té raó i se li doni la raó a aquesta empresa. Per tant 
seguirem defensant els interessos de l’Ajuntament fins a l’últim moment si es donés el 
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cas d’una sentència la recorriríem, com no potser d’una altra manera, de moment, 
estem a l’espera de novetats. Faci el comentari, però potser no li pertocaria. 
 
Sr. Estapé.- M’acaba de dir que jo potser hauria de donar alguna explicació, si em 
permet la donaré aquesta explicació. Jo no recordo que en cap moment, en tots els 
anys que vàrem estar al govern, paguéssim aquesta quantitat ni de bon tros, sí que 
recordo que a l’any 2008 hi va haver un canvi de la llei, aprovada per unanimitat del 
Parlament i tots els partits en som corresponsables, amb la qual es prohibia el sacrifici 
dels animals i això va encarir extraordinàriament el servei de recollida d’animals 
abandonats i això, segurament, s’ho van trobar vostès quan van entrar a governar, 
vostès i tots els municipis de Catalunya no únicament la Roca. Per tant, a partir d’aquí, 
s’havien fet concursos prèviament i s’havien adjudicat a l’empresa que havia 
presentat l’oferta econòmica més favorable, si a l’any 2008 es presenta una nova 
empresa, la Societat Protectora d’Animals de Mataró i fa una millor oferta, escolti’m, 
felicitats que li adjudiquin a aquesta empresa, però per altra banda és el que diu la llei, 
se li ha d’adjudicar a qui fa la millor oferta, per aquí cap mena de discussió, en tot cas, 
deixant de banda els seus comentaris més “siberins”  no he entès per què les factures 
no s’han rebutjat si el servei no pertoca, per què un tècnic de l’ajuntament no ha 
rebutjat aquestes factures i no he entès si els preus eren abusius com han estat aquests 
animals quatre anys, diu que han posat dificultat, bé, des del moment que vostè signa 
una resolució d’alcaldia al cap de pocs dies vostè ha pogut retirar aquests animals, 
per què no la va signar abans? Què ha canviat perquè ara es puguin recollir aquests 
animals i abans no? 
 
Sr. Alcalde.- Només li diré perquè tingui una orientació de com han anat les coses, la 
retirada d’aquests animals es va fer amb acompanyament policial, crec que el tema 
no dona més de sí per tant, passem a votació.  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la proposta, per 8 vots favorables, sis 
abstencions i 1 vot negatiu, la qual, literalment, diu:  
 
 
“VISTA la relació de despeses efectuades durant l’any 2011, per atendre els serveis 
municipals, sense la corresponent consignació pressupostària. 
 
VISTA la conformitat de les mateixes, tant en la seva quantia com en la seva bona 
execució, per part dels tècnics municipals i/o regidors responsables de les diferents 
prestacions. 
 
VISTA la valoració favorable de la Secretaria d’Estat de les Administracions Públiques-
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, respecte a l’aprovació del Pla 
d’ajust, pel Ple de la Corporació municipal, en sessió celebrada en data 12 de juny de 
2012, que contempla els escenaris d’ingressos i de despeses, pels anys 2012 fins l’any 
2012 i la incorporació d’una operació d’endeutament, tot això d’acord amb el que 
preveu el Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, mitjançant el qual es determina les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
VIST l’informe d’intervenció relatiu a l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits (2a. remesa)-Ple de la Corporació municipal. 
 
ATÈS que correspon al Ple de la Corporació municipal el reconeixement extrajudicial 
de crèdits d’acord amb l’establert a l’article 23.1.e) del Reial decret 781/1986, de 18 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, a l’article 217.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, RDL 
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2/2004), a l’article 60.2 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, RDL 2/2004), de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos i a l’article 
20.3 de les Bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per a l’any 2012. 
 
 
És per tot això, que es proposa al Ple de la Corporació municipal la següent proposta 
d’ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits (2a. remesa) 
d’acord amb la relació de despeses que s’adjunta efectuades durant l’any 2011 per 
atendre els serveis municipals, degudament conformades per part dels tècnics 
municipals i/o regidors responsables de les diferents prestacions. El seu import 
ascendeix a 1.378.310,81 euros. 
 
SEGON.- Comunicar-ho a la unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per tal de continuar la tramitació de les 
esmentades despeses. 
 
TERCER.- Informar de l’existència d’altres factures pendents per aprovar en l’exercici 
2011 per import total de 86.594,92 euros que s’hauran d’aprovar i incorporar al 
Pressupost general de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2013.” 
 
 
Un cop conclòs el debat dels punts de l’ordre del dia, l’Alcalde fa la següent 
intervenció per tal de donar informació sobre uns actes públics que han de tenir lloc al 
municipi.  
 
 
Sr. Alcalde.- Perdó, una informació relacionada amb el ple, en compliment del 
compromís que vàrem adquirir al plenari  d’aprovació del pla d’ajust es faran tres 
audiències públiques d’explicació, d’informació, del pla d’ajust a la població a Santa 
Agnès, a la Torreta i a la Roca. Seran participatives, s’explicaran els sacrificis, els 
esforços que cal fer a nivell pressupostari i es donarà paraula a totes aquelles persones 
que vulguin intervenir per tal de fixar un ordre de prioritats de quines són aquelles 
despeses que s’han  de mantenir i aquelles que són més fàcils de prescindir si fos així 
considerat per una majoria important de la població. En principi, s’han considerat tres 
dates per aquestes audiències, hi ha una data que balla i per tant l’haurem de 
reconsiderar però hi ha dues dates que seran fixes, la setmana vinent, dimecres dia 11 
al Centre Cívic de Santa Agnès faríem la primera sessió a les 20:00 h. del vespre, en 
aquesta audiència pública explicaríem el pla d’ajust a Santa Agnès. La setmana 
següent, el dimecres 18 de juliol, ho faríem aquí a la Roca, al Centre Cultural, 
explicaríem a la població les condicions del pla d’ajust, i ens queda la Torreta que al 
ser festa major la setmana que ve, comença el dia 12, i tenir ocupada la Sala diversos 
dies, la sala del Centre Cultural, en principi havíem previst el dia 19, però no serà 
possible perquè hi haurà Comissió Informativa General i, a més, hi ha la inauguració 
d’una capella a l’Església de Sant Sadurní, llavors es contemplava el dilluns de la 
mateixa setmana que és dia 16, però estem pendents d’una altra qüestió de calendari 
o el dilluns 23. Ens belluguem en aquestes dates, en tot cas ja concretaríem quan 
tinguem les agendes absolutament tancades ja ho informarem. Si ens trobéssim amb 
molta dificultat per trobar una data per la Torreta hi hauria l’opció de passar-ho al 
setembre, a la Torreta es va fer una explicació a petició de l’Associació de Veïns fa 
unes tres setmanes, sinó recordo malament i, per tant, tenen un cert coneixement de 
la situació tot i que no és l’audiència pública. Intentarem encaixar-ho entre el 16 i el 23 
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tenim en compte que el 26 hi ha Ple ordinari sinó fos possible tenim l’opció de passar-
ho al setembre, en tot cas ja ho valorarem i acabarem de definir aquestes audiències. 
Donarem informació abastament, segurament via bustiada perquè tothom en tingui 
coneixement i pugui assistir, qui així ho desitgi, i,  per suposat, a tots els regidors de la 
Corporació perquè, qui així ho desitgi,  està convidat a assistir a aquestes audiències 
públiques. Aquesta és la informació.  
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 20 hores I 35 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president        La secretària   
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 


