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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 3 DE JULIOL DE 
2014 Núm. 07/2014. 
 
 

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. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Carles Fernández i Pérez 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 
Sra. Carmen las Heras Cisneros del Grup Municipal del PSC 
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Benito Hernández Lozano, 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 i 36 minuts 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, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso,  a la 
realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a 
les 20:30 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 – Avançament de la sessió plenària ordinària del mes de juliol d’enguany.  
 
A.2 – Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2014, de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball . 

 
 
 

L’alcalde inicia la sessió a les 20.36 h del vespre amb la incidència de manca de llum. 
 
Es comença la sessió amb 2 punts de l’ordre del dia  
 
 
A.1 – Avançament de la sessió plenària ordinària del mes de juliol d’enguany.  
 
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el qual, literalment, diu: 
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“En sessió extraordinària del ple municipal, de 7 de juliol de 2011, es va establir que 
les sessions ordinàries d’aquest òrgan municipal es convocaran amb caràcter 
ordinari, i tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de cada dos mesos senars, a les 
20:00 hores i es va facultar a l’alcalde per posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries bimensuals, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Atès que la propera sessió plenària ordinària hauria de tenir lloc el propvinent dia 
31 de juliol de 2014 i coincideix amb el període vacacional, es considera oportú i 
convenient per a la bona gestió dels assumptes municipals, avançar-la  per al 
dimecres 16 de juliol de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 46.2.a) de la llei 7/1985, 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. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 78.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i en execució de les previsions 
contemplades en l’acord plenari abans esmentat. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol 
de 2014, es convocarà, per a les 20.30 hores, del dia 16 de juliol, per tal de facilitar i 
assolir una bona gestió dels assumptes municipals.  
 
SEGON.- DETERMINAR que l’acta del ple extraordinari de 3 de juliol s’aprovi, junt 
amb la del de ple ordinari de 16 de juliol, en el ple ordinari de 25 de setembre de 
2014. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Caps de les diferents àrees municipals per 
al seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en la web corporativa. 
 
No obstant això, el Ple pot acordar el que consideri més convenient per als 
interessos municipals.” 

 
 
A.2 – Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2014, de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball . 

 
Abans de passar la paraula es retira un dels acords  referent a l’aprovació de la relació 
de llocs de treball, atès que la relació de llocs de treball no és necessària i no hi ha 
motiu per portar-ho. 
 
L’alcalde explica que primer s’haurà de votar la retirada i que el resultat de la votació 
haurà de ser de majoria simple. Després s’haurà de votar l’esmena de l’annex de 
personal i el pressupost. 
 
 



 3 

El Sr. Álvarez explica que s’ha d’incorporar 2 documents al pressupost. Annex i plantilla . 
 
Diu que la idea inicial era modificar la RLT i per això estava inicialment. Aquest 
document esmenava l’error i afegia 2 places que l’any passat a la RLT varen caure. 
Explica que això es va comentar ahir amb el comitè dels treballadors i va crear 
malestar i com no és obligatori, preferien deixar-ho per a una altra sessió.  I per això, 
volen fer una esmena de l’annex de personal i treure el punt II. Prefereixen que això no 
condicioni l’aprovació del pressupost. 
 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun comentari. 
 
 
El Sr. Albert Gil  diu que ells han demanat que no s’aprovés aquesta RLT d’aquesta 
manera perquè entenen que és millor buscar una altra manera de solucionar el 
problema. Ells agafen el convit de ser-hi en la tramitació d’aquesta esmena de la RLT 
per escoltar ambdues parts, Ajuntament i comitè de treballadors. Votaran 
favorablement a la retirada d’aquesta esmena de la RLT. 
 
 
El Sr. Carles Fernández  diu que aquesta informació se’ls va facilitar ahir i, per tant, ahir 
van saber que es volia esmenar la RLT a través d’un correu electrònic del regidor . Que 
això passi un dia abans del ple, en què  s’aprova el pressupost municipal i tenint en 
compte que es fa 6 mesos i 3 dies de quan s’havia de modificar. 
 
Els ha sorprès que aquesta esmena de la RLT passi justament per aquestes dues places. 
Que el dia abans del ple se sàpiga això i rebre avui la trucada del comitè d’empresa 
es veu que alguna cosa no està anant bé. 
 
 
El Sr. Álvarez diu que el que es proposava amb això era esmenar un error material que 
té la RLT de l’any 2013, on no surten les places que havien guanyat aquestes persones, i 
en la RLT de l’any 2011 sí que sortien. Per això es volia modificar. No veu que s’hagi de 
fer esment a aquestes dues places concretes. És cert que va enviar ahir el mail després 
de veure la resposta del comitè de treballadors. 
 
Diu que ja tenien la informació a la seva disposició en l’expedient que tenien dret a 
revisar i que la informació ha estat sempre a la seva disposició en l’expedient 
d’aprovació del pressupost, que la situació és difícil per a tots i això genera tensions i 
crispacions. Per això traiem el punt i procurem arribar a l’acord que s’hagi d’arribar. 
Aquestes places ja constaven en la RLT de l’any 2011. En aquest ajuntament, ens 
trobem en aquests casos, però també en altres, com la Tresoreria, el cap de policia, 
etc. Això és normal i habitual en la majoria d’Ajuntaments, no s’ha intentat amagar res 
a ningú i assumeixo la responsabilitat. Si hi ha una solució millor , ells l’assumiran . 
 
Comenta que han de solucionar un error material de l’any 2013. També per canvis que 
hi ha hagut en aquest ajuntament. Volen demanar ajuda a la DIba per valorar aquests 
llocs de treball. Demanen a la DIBA que valori el sou de les places corresponents. Quan 
la DIba ens ho digui, adequarem la nòmina d’aquella persona a la quantia que digui 
la DIBA. 
 
És un error que s’ha de solucionar i esperarem a les reunions que facin falta perquè 
aquestes dues persones tinguin reconeguda la feina. 
 
Com a modificació de la RLT, passa per unes reunions entre l’Ajuntament i el comitè i 
no s’han fet perquè entenia que no calia fer-les. Per això es vol treure aquest punt i 
avui aprovar el pressupost, que estem al mes de juliol i toca aprovar-lo. 
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El Sr. Albert Gil diu que està molt bé reconèixer els errors i responsabilitzar-se. Que ells no 
diuen que es vulgui ... però que coses com aquestes s’han de comentar a les reunions 
de pressupostos i s’ha de parlar amb el comitè. Entenen que és la solució que s’ha 
trobat i que si abans es parlava, ara s’ha de parlar també i, per tant, esperen que hi 
hagi una manera de trobar una solució entre tots. 
 
 
El Sr. Carles Fernández diu que és de molt mal gust insinuar que algun treballador de 
l’Ajuntament se li va passar de posar-ho l’any passat i que és veritat que ells tenen el 
dret de consultar la informació, però també es pot facilitar. Ell no entrarà en aquest 
debat, però creu que no tenia cap intenció d’enviar-ho. 
 
 
Es passa la retirada de la relació de lloc de treball a votació, la qual queda aprovada 
per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, 
d’ERC i D’ICV.EUIA i 7 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal del 
PSC 
 

 
Torna el llum i es passa a la gravació de la sessió. 
 
 
 
Sr. Fernández.- ...per tant, ens ho va enviar i, per tant, vam prendre consciència. 
També en el fet d’enviar-nos-ho, comentaré també que, home, si s’envia i s’envia als 
regidors i a alguna persona que no és regidor, no tinc cap inconvenient en què s’enviï, 
en tot cas que s’enviï a  tots els regidors.  S’ha enviat a una persona que no és regidor i 
no hi ha cap problema perquè es una persona que, de vegades, ve a reunions, de 
debat polític del pressupost i, per tant, no tinc cap inconvenient en què se li enviï a 
aquesta persona, no és cap queixa, però si se li envia també a aquesta persona, home 
jo he ho he reenviat i ho reenvio, però potser estaria bé, incorporar a tots els regidors 
de l’oposició que ho tinguessin. No és cap queixa, és a dir, encantat, perquè és una 
persona que fa l’esforç, sense ser regidor, i em sembla fantàstic que se li enviï aquesta 
informació perquè d’aquesta manera el seu grup pot treballar aquests temes, però 
home, igual que es fa amb aquesta persona, en aquests regidors que formen 
l’oposició que ho tinguin de primera mà, no esperar que un tingui el moment de 
reenviar-los-hi.  
 
Per la resta, si no recordo malament el que fa la Diputació no és assignar salaris, sinó 
recordo malament quan vam fer la primera valoració de lloc de treball, el que fa no és 
assignar salaris, sinó que assignar unes puntuacions i els salaris després els assigna 
l’Ajuntament en base a la puntuació, però la Diputació no diu un salari, no està dient 
una puntuació i després aquesta puntuació, en funció d’uns barems salarials de 
l’Ajuntament, que fixa l’Ajuntament, fixa un salari. Amb iguals valoracions ajuntaments 
poden tenir salaris diferents, per tant, l’assignació salarial, és una matització tècnica, 
Diputació el que fa és una valoració de puntuació de llocs de treball, en funció de 
molts criteris, responsabilitats, perills i qüestions i després això dóna una puntuació i 
després, l’Ajuntament en base a aquesta puntuació i en base a uns criteris que fixa 
l’Ajuntament si que quan aplica salari, aplica els mateixos conceptes salarials, els 
mateixos valors  a tothom en funció de la puntuació. Això pot donar el cas, perquè 
sembla que pel que vostè ha dit que la Diputació fixa el salari i no, el salari el fixa 
l’Ajuntament, però tal com dic, en ajuntaments diferents, una mateixa puntuació vol 
donar lloc a salaris diferents.  
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. 30 minuts ha generat aquest debat i encara 
no he intervingut jo i això que estem parlant d’un tema que no és tema. Estem parlant 
d’una errada de l’any 2013, de la qual vostè ha volgut  assenyalar responsables polítics 
i ha parlat de mal gust excusant-se en un tècnic. Això no ha passat aquí, el regidor 
d’hisenda ha volgut assumir unes responsabilitats per una errada. Una errada que no 
cal assumir cap mena de responsabilitat. Vostès, que tenen la feina de fiscalització 
com a oposició, tampoc vam detectar aquesta errada, per tant, 17 regidors, incloent-
me a mi mateix, a l’any 2013, quan aquest document ve a aprovació, no el veiem 
ningú. Ningú dels 17 que estem aquí. 17 no perquè el Sr. Benito no hi era, però els 17 
estàvem aquí l’any passat no detectem aquesta errada. Estem parlant d’una simple 
errada, això li pot passar a qualsevol. És humà, és molt fàcil i estem parlant d’una 
continuïtat de llocs de treball que al 2011 hi eren, al 2012 continuen sent-hi perquè no 
es produeix cap modificació de la relació de llocs de treball i al 2013 es produeix la 
modificació perquè es fa una contractació nova d’un tècnic d’administració 
econòmica i amb aquesta incorporació en plantilla d’aquest tècnic d’administració 
econòmica, cal fer la modificació de plantilla i la modificació de llocs de treball i això, 
quan aprovem el pressupost l’any passat no ho detectem ningú i aquest és el 
document que està equivocat, no el que volíem portar avui aquí com a modificació 
de llocs de treball que no és tal modificació perquè, com molt bé vam dir a la comissió 
informativa, no hi ha cap modificació a la plantilla. La plantilla és la mateixa, 
exactament la mateixa, però regularitzàvem la situació errònia de l’any 2013 i aquesta 
l’haurem d’arreglar un dia o altre, no avui, avui hem arribat a aquest acord que és 
millor retirar aquest punt, però això donat per un debat de 30 minuts, per no dir res 
perquè realment el que hi ha és molt senzill d’entendre i molt fàcil. Unes places que 
estan en plantilla i uns llocs de treball que han d’estar en la relació dels llocs de treballs, 
hi ha d’estar perquè s’estan exercint. S’estaven exercint al 2011, s’han exercit al 2012, 
s’han exercint al 2013 i s’estan exercint al 2014. És així de senzill. Doncs això ha de tenir l 
regularització pertinent en la relació de lloc de treball i el document equivocat és el 
del 2013, per tant, en properes sessions plenàries, entenem que haurem d’arribar, com 
ha dit el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Albert Gil, haurem d’arribar al debat 
que calgui, si és que això dóna més de sí, posar-ho en el lloc adequat i si es demana 
valoracions de llocs de treball és perquè n’hi ha 3 que no estan valorats i, per tant, 
caldria que la Diputació ens fes aquesta feina i amb la valoració de l’any 2002, que és 
la que tenim vigent en aquest moment, doncs amb el comparatiu d’aquell any, del 
2002, es fes la traslació directa de com han de quedar aquestes places en base a 
puntuacions. A partir d’aquí, no hi ha res més, simplement és això, la proposta és retirar-
ho i un cop retirat, entrar en el debat del pressupost que entenc que és el debat que 
ha de ser interessant. Jo no tinc massa més a dir, passem a votació la retirada de 
l’acord quart d’aquest apartat de l’ordre del dia. 
 
Passem a votació 
 
Sí, aprovat per 10 vots favorables i 7 abstencions. 
 
Continuem amb el debat de l’ordre del dia i ja concretament amb el que és 
pròpiament el pressupost municipal per a l’exercici 2014 i l’annex amb la plantilla de 
personal. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez  
 
Sr. Álvarez.- Vaig a prémer el botó perquè es pugui veure  la tele. Un moment. 
 
Bé, miraré de ser al més ràpid possible perquè, de fet, les xifres, els imports ja s’han 
comentat en la comissió informativa i també perquè se m’ha demanat una brevetat 
que, de vegades, no tenim. Passo de l’índex perquè, en principi ja ho veurem tot. Aquí 
tenim un resum del que seria el pressupost per aquest any 2014, on podeu veure el 
total d’ingressos de 10.723.000 €. El mateix import de despeses. En la part esquerra de 
la pantalla tenim  els ingressos  i en la part dreta tenim les despeses del 2014. Tenim 2 
divisions horitzontals, una que seria el pressupost ordinari, que seria aquesta part d’aquí 
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dalt i un capítol d’inversions i d’actius financers que estaria aquí, a part de sota de la 
pantalla. Comentar molt per sobre, perquè ara veurem en detall cadascun dels 
imports, que en el capítol d’ingressos, en el capítol 1 d’impostos indirectes, on tenim 
l’IBI, l’impost de vehicles, IAE, etc., preveiem que ingressarem 5.814.000 € en números 
rodons, en llicències d’obres 146.000 €, en taxes, preus públics i altres ingressos. Aquí 
tenim 1.759.000 €, en transferències corrents 2.644.000 € i en ingressos patrimonials 
32.850. Això fa un total de 10.398.000 €, que dóna un resultat ordinari de 3.000 €, que 
després s’aplica a la inversió. Finançarem una part de les inversions, concretament 
3.000 € per l’ordinari. Tenim 150.000 € en el capítol 8, que aquesta és la bestreta de 
personal que la tenim en despeses i, per tant, no afecta al pressupost. Aquest import el 
tenim des de fa 2 anys, crec recordar que per solucionar o intentar solucionar, de la 
manera més elegant possible, el tema de la paga que no es va poder efectuar el 
desembre de fa 2 anys, si no recordo malament i tenim un ingrés previst de 175.000 € 
previst per inversions que, en principi seria un import de Diputació que estaria exempt 
de pagament d’interessos. Això pel que fa a ingressos i pel que fa a despeses tenim el 
capítol 1 de despeses, que seria el capítol de personal amb 3.595.000 €. El capítol 2 de 
despeses corrents 4.662.000 €. Despeses financeres, interessos 225.000 €, transferències, 
són les subvencions que fa l’Ajuntament 831.000 € i els préstecs, aquesta és la quantitat 
que tornem cada any de préstecs, aquest any tornarem 1.080.000 € en inversions un 
total de 178.000 €, que són els 175 que ens vénen de Diputació, li demanarem a 
Diputació i els 3.000 € que invertirem des de l’ordinari i el que he comentat ja del 
capítol 8 que no afecta al resultat perquè també està amb ingressos.  
 
Anem a ingressos ordinaris, aquí tenim el que seria l’escalat en quant a ingressos de 
l’Ajuntament. Veiem que el que seria l’escalat, en quant a ingressos de l’Ajuntament 
veiem que el 36,67 % dels ingressos vénen de l’IBI, en total hi ha aquests 3.813.000 €, les 
transferències corrents que són els diners que ens vénen d’altres administracions, 
principalment de la participació en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat 2.644.000 
euros. Això entre aquestes 2, amb aquests 2 capítols tenim el 60 %, una mica més del 
60 % dels ingressos de l’Ajuntament. En taxes, preus públics i altres ingressos, gairebé un 
17 % amb un import de gairebé, amb un import d’1.759.000 €, l’IAE és actualment el 
8,32 € dels ingressos de l’Ajuntament amb 865.000 €, l’impost de vehicles 781.000 €, la 
plusvàlua 355, llicències d’obres 146, ha passat a ser només l’1,41 % del nostre 
pressupost i 32.850 €. Aquí tindríem ingressos de lloguer d’instal�lacions esportives i 
interessos per dipòsits bancaris. Tenim una, aquesta potser me la saltaré, molt ràpid, 
tenim una evolució dels ingressos des de l’any 2009, veiem que l’IBI té un increment 
respecte de l’any anterior de l’1,52 %, passem de 3,756 a 3,8013, l’impost de vehicles 
pràcticament no té diferència, la plusvàlua té un increment important respecte de la 
previsió de l’any 2013 i és que els drets de l’any 2013 han estat molt bons i, per tant, 
creiem per alguna operació que se’ns ha traslladat que podrem arribar a aquest 
import de 357.000 €, l’IAE s’incrementa una mica, això ve dels prepadrons que ens 
trasllada Diputació, per tant, són imports que estan contrastats, que estan cotejats, les 
llicències d’obra baixem pel tema del pla d’ajustament, hem posat l’import del pla 
d’ajustament, l’any passat eren 167.000 €, vam tenir molts més i aquest any posem 146, 
amb el que seria taxes i preus públics tenim una davallada d’un 5, 51 %, passem 
d’1.862.000 a 1.759.000, en transferències corrents creiem que tindrem una aportació 
més gran per part de la Generalitat i tindrem una rebaixa no gaire significativa, però sí 
una baixa amb les transferències de l’estat i amb el ingressos patrimonials que queden 
pràcticament igual que l’any passat.  
 
Novetats respecte de l’any anterior, les previsions s’han fet amb criteris de prudència, 
es manté l’import previst per l’impost sobre béns i immobles d’autopistes, l’IBI 
d’autopistes i les previsions, com he comentat abans, s’han fet en base als prepadrons 
que ens han traslladat i facilitat des de l’organisme de gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona. Baixem, com he comentat també, respecte de l’any 2013, la previsió 
d’ingrés de l’ICIO que passa de 165.000 € a 146.000 €, amb el tema de taxes, preus 
públics i altres ingressos també tenim una baixa d’un 5,51%. Bàsicament, respecte de 
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l’any anterior que hem canviat el pressupost del CEM, l’any passat havíem fet, per 
primera vegada, un pressupost que en realitat eren 2 pressupostos diferents per veure 
com funcionava el CEM, però que després es va fer un consolidat, lògicament. Això 
s’ha ajustat molt més aquest any i en principi, per una davallada d’ingressos del CEM 
respecte de les previsions inicials que havíem tingut a l’any 2013, doncs tenim aquesta 
baixa del 5,51 %. En el capítol de transferències corrents, aquí tenim la PIA i les ajudes 
de la Generalitat, es preveu una reducció, com he dit abans, de la PIE, però un 
augment una mica important de la Generalitat de Catalunya que, en principi, ha 
agafat el compromís i esperem que aquest any es compleixi d’aquest import ingrés. 
Amb ingressos patrimonials, aquí tenim ingressos de lloguer d’instal�lacions esportives, 
ingressos de préstecs i etc. Estem deixant, pràcticament, el mateix import de l’any 
passat que es va complir de 32.850 €. En quant a despeses,  tenim també el mateix 
escalat que teníem en ingressos. El 18 %, pràcticament, de les despeses concretament 
1.866.000 € es destinen a Serveis Urbans i Mobilitat. El15,63 %, 1.624.000  a Hisenda. Aquí 
tenim des d’amortització de préstecs a retorn de préstecs,a personal, etc. Aquí està 
inclòs també el capítol 1 de personal. El 12,11 € va destinat a Serveis generals, 1.258.000 
€, 900.000 € a la seguretat Ciutadana i Via Pública, 782.000 € a Medi Ambient i així fins 
arribar, no entro en detall de la resta que són inferiors, al 100 %, que serien aquells 
10.395.000 € del total de pressupost ordinari.  
 
Aquí tenim l’evolució, igual que teníem en ingressos, tenim l’evolució en les despeses 
de l’ordinari des de l’any 2010 en aquest cas. Respecte de l’any anterior, els òrgans de 
govern tenen una variació de 17,15 % superior. Aquí hem solucionat el tema que en el 
capítol 1 teníem una seguretat social que crec recordar que s’estava aplicant a 
seguretat pública i s’havia d’aplicar a òrgans de govern. Aquest any, ho hem deixat 
on ha de quedar-se i d’aquí aquesta diferència important. En realitat, tot ha quedat 
igual, però aquests 40.000 € vénen amb aquest concepte. Això ho vaig comentar a la 
comissió informativa. Serveis Generals tenen un increment d’un 5 %, Urbanisme té una 
rebaixa important de pràcticament un 74 %. Hem de comptar que l’any passat es van 
aprovar inversions plurianuals, 1.808.000 €.  
 
Aquest any, aquesta partida queda molt rebaixada amb 472.000 €. Seguretat 
ciutadana i Via pública té un increment d’un 2,18 %. Una baixa important la tenim 
amb Hisenda amb un 11, 31, etc. Així, al final, que seria aquesta línea que poden veure 
aquí, passem d’un pressupost del 2013 en quant a despeses de 10.825.000 € a un 
pressupost previst per a l’any 2014 de 10.395, el que suposa una baixa global d’un 6,31 
€ respecte a l’any anterior. Igualment, el nostre pressupost baixa aquest percentatge, 
un 6,31 %. 
 
Per econòmica tenim les despeses de personal que es corresponen al 34,6 % del nostre 
pressupost, 3.600.000 € en números  rodons, al capítol 2,  4.662.000 € que serien el 44,85 
%, amb aquests 2 capítols, el capítol 1 i 2 tenim, pràcticament, el 80 % del pressupost. 
D’aquests 2 capítols tenim el 80 % del pressupost. Aquí tenim, es veu clarament, les 
despeses de personal que seria aquesta barra d’aquí i aquí tenim el capítol 2 que, a 
diferència de la resta de capítols són, despeses financeres, és un 2,17 %, 225.000 € i les 
subvencions que donem a entitats i demés doncs 831.000 € que corresponen al 8 %. 
 
Tenim una evolució del 2010 al 2014 per capítol econòmic, el capítol 1 de despeses de 
personal ha tingut un increment d’un 2, 56 € respecte de l’any anterior. El capítol 2 té 
un increment d’un 3, 64 %. Les despeses financeres, els interessos que paguem pels 
préstecs baixen un 6 %, això és una bona notícia. Una mala notícia és que no tenim 
diners per invertir i baixem un 87 % respecte de l’any anterior. Passem d’1.394.000 a 
178.000 €. Tot i que l’Ajuntament, per ràtio podria endeutar-se ja aquest any, està 
incomplint el pla d’ajustament i el que hem decidit és que, tot i que es podria fer, ens 
esperem a l’any 2015 com a primer any per mirar l’endeutament per invertir una altra 
vegada. Amb el que hem estalviat amb aquests 2 o 3 anys que no hem demanat 
préstecs, aquest any, per exemple, estalviarem 1.300.000 €, que són molt importants pel 
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deute que té l’Ajuntament. En general i per capítols, doncs la baixa respecte a la 
variació, respecte del 2013 és un 7,61 %. Aquí tenim comentaris respecte al capítols, es 
pren, com a base, la plantilla orgànica general i el personal del centre esportiu 
municipal. Aquesta és una de les modificacions que explicaré en l’apartat de 
personal. S’han incorporat les 26 persones, treballadors que tenim al centre esportiu 
municipal. Les despeses en capítol 2, bàsicament, són degudes a majors consignacions 
destinades a manteniments i continuem amb el pla d’ajust que com he comentat 
abans, ens queden 8 anys encara. Les despeses financeres, que baixen un 6 %, 
respecte del pressupost de l’any anterior estan calculades i són les que han de ser per 
cobrir les despeses d’interessos d’aquest any 2014. En quant a transferències corrents 
que hi ha un important augment respecte de l’any anterior, concretament d’un 20,14 
% . Aquí hem incorporat el pressupost a ajudes que, en teoria, haurien de venir d’altres 
administracions, bàsicament de la Generalitat, que, de vegades, no vénen quan han 
de venir i que ens trobem en una situació en què hi ha entitats, com per exemple, les 
escoles bressol del municipi que compten amb les ajudes de la Generalitat que en 
quant a finançament va molt justes, que l’Ajuntament el que pot fer amb aquesta 
maniobra d’incrementar aquesta partida doncs és sempre i quan l’Ajuntament estigui 
en condicions bones pel que fa a tresoreria, avançar els diners que després 
l’Ajuntament rebrà per part d’administracions superiors bàsicament de la Generalitat i 
en quant als préstecs doncs tenim una baixa també, una variació de la baixa de 4,06 
% respecte del pressupost de l’any 2013.  Aquest seria l’annex d’inversions, diguem-ho 
així. Tenim 175.000 € que demanarem a la Diputació i tenim 3.000 € que financem des 
de l’ordinari i la distribució que proposem per aquests diners d’aquest any són 48.000  € 
en una partida genèrica de condicionament d’edificis municipals, 17.500 €  per equips 
per processos d’informació. Aquí tenim ordinadors que són molt necessaris, tenim 
necessitat de comprar ordinadors. Tenim alguns que són molt vells i que no permeten 
treballar tot lo bé que s’hauria de treballar, per tant, canviarem ordinadors. Canviarem 
també algunes fotocopiadores que va acabar fa temps el rènting i aquest any ja 
podem incorporar una part del pressupost d’inversions per invertir amb aquests 
conceptes. Tenim una partida genèrica, que seria aquesta d’aquí d’inversions de 
reposició, actuacions en espai urbà de 80.000 €. Tenim 23.500 € per l’adquisició d’un 
vehicle de policia i tot l’equipament del vehicle de la policia i tenim 6.000 € per 
adquisició d’equips per processos d’informació i 3.000 € per la biblioteca, en total 
178.000 € que com he dit, són 175 de la Diputació i esperem que ens vinguin, haurem 
de fer la petició i 3.000 € que financem amb estalvi de l’ordinari.  
 
Aquesta ja és l’última, documents de personal que formen part de l’expedient de 
pressupost, la plantilla i l’annex de personal. Les novetats són les que havíem 
comentat. A part de tot això que hem estat comentant abans, la incorporació dels 
treballadors del centre esportiu municipal amb la seva descripció de la plaça segons 
el seu conveni. Tenim 2 convenis actualment a l’Ajuntament per parlar que tots ens 
entenguem el conveni de l’Ajuntament, per dir-ho així, l’històric, el de tota la vida i el 
conveni de les instal�lacions esportives municipals, que és diferent, de moment, i, per 
tant, el que s’ha fet és incorporar a la plantilla els treballadors del centre del centre 
esportiu municipal amb la descripció de la plaça que tenim en el conveni del centre 
esportiu municipal. Creem 26 noves places en la plantilla que són les que vénen del 
centre esportiu municipal. Com en el document annex de personal, hi ha literatura, 
diguem-ho així, que el que diem és que pel que fa als funcionaris no hi ha variació 
respecte del 2013. Pel que fa als laborals, tenim la incorporació d’aquestes 26 noves 
places que vénen del centre esportiu municipal. Pel que fa a eventuals no hi ha 
variació. Pel que fa a les amortitzacions, no es preveu cap amortització de cap plaça 
aquest any. Tenim en marxa, 2 processos de selecció actualment, una convocatòria 
de 6 places d’agents de policia i una convocatòria per una plaça de treballadora 
social que la contractarem de manera laboral i temporal.   Dir també que a l’annex de 
personal, també hi figura tot un llençol, dic llençol perquè és un document gran, del 
qual ahir vam passar una còpia al comitè, on figuren totes les places de l’Ajuntament 
en tots i cadascun dels conceptes retributius que cobren els treballadors d’aquest 
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ajuntament. Aquest document excel, que és un document diem llençol perquè són 
diferents pàgines en format A-3 grapades, diguem-ho així i també forma part del 
document d’annex de personal i jo crec que he intentat ser ràpid i ja ho he dit tot. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Dani Martín en nom 
d’Iniciatia per Catalunya Verds?  
 
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, nosotros antes no hemos dicho nada porque 
pensábamos que la discusión era ahora, no tocaba antes, por lo tanto yo diré algo 
sobre el punto anterior muy breve. 
 
A ver, es un presupuesto el que estamos aprobando hoy que no nos podemos abstraer 
del día, estamos a día 3 de julio, yo creo que lo hemos hecho muy mal, que podíamos 
haber esperado al lunes día 7 y ya podíamos haber dicho San Fermín y así 
aprobábamos el presupuesto municipal de San Fermín. Al paso que vamos, el 
presupuesto 2015, probablemente, lo podemos hacer en fiesta mayor por como lo 
llevamos, no? A ver, es un presupuesto donde nos están planteando lo que 
normalmente, tiene chicha en la discusión de los grupos municipales, que es en el 
tema de inversiones, con unas inversiones de este año que no viene de años 
anteriores, de 178.000 €, por lo tanto, un presupuesto con poca chicha i con poca 
discusión que en cualquier otro pleno de este tipo daría para debatir más tiempo. En el 
tema de lo que antiguamente se llamaba ordinario i demás, es el presupuesto que si 
no el alcalde i el Sr. Álvarez continuamente nos viene diciendo, es del año 2012, que 
son presupuestos cautivos, que són presupuestos donde hay poco que hacer y que, 
por lo tanto, la discusión es poca, que hemos conseguido avances importantes en el 
tema de lo social sobretodo en el presupuesto del año pasado y que se han 
consolidado este año, que nosotros esperamos y aspiramos que este año, realmente, 
se lleguen a agotar todas las partidas que hacen referencia a Benestar Social, esas 3 
partidas que se crearon ya en el presupuesto del año anterior que no se agotaron i 
demás y podríamos seguir hablando i “ tatatí-tatatá “. 
 
Como es un presupuesto continuista yo he estado tentado de recuperar lo que dije o 
dijimos en la discusión de mayo del año pasado i volver a repetir lo mismo i así 
hubiéramos quedado todos igual de bien, pero bueno, no lo diremos. 
 
Me sorprendió cuando recibí toda la documentación del pleno, no recibir el tema de 
la plantilla ni el tema de nada, cuando es un tema que se dijo, en la reunión que 
tuvimos el jueves, creo que lo dije yo, no hemos recibido el anexo de la plantilla que se 
tiene que aprobar con la documentación y para mi sorpresa la recibimos, yo creo que 
fue entre el día 1 y el día 2. Parte 1 el día 1 i parte 2 el día 2. La verdad es que al 
recibirla tan tarde, después de haber ya discutido con los compañeros de Iniciativa el 
tema del presupuesto, me lo miré. Normalmente, no lo hago, yo soy de los que en el 
año 2013 le hice un vistazo en diagonal, pero este año al recibirla tarde, pues sí, me la 
miré y yo tengo que reconocer que yo detecté sólo un error, no los 2. Detecté uno i lo 
comenté con gente que sabe mucho más que yo para saber qué se debe hacer que 
no se tenía que hacer. La verdad es que el tema este, yo creo que daba para una 
discusión de media hora, no la voy a  alargar. Creo que es un tema lo suficientemente 
importante para que se nos hubiera comunicado a los grupos, yo no vine el día 2 a 
mirar la documentación porque el voto ya estaba decidido y, por lo tanto, era venir 
aquí y decirlo que ha dicho Carles y lo que ha dicho Albert sobre el tema y nada más.  
 
Creo que hemos cometido varios errores. Un error es que hemos hecho sólo una 
reunión de presupuestos, por lo tanto, este año nadie nos podrá acusar de que nos 
hemos agotado en reuniones y reuniones sobre el presupuesto. No es verdad. Vamos a 
aprobar hoy un documento que se nos pasó a los grupos políticos, Manel 
Probablemente tendrá la fecha, yo no. El mes de febrero o marzo tal vez y que yo 
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recuerde lo único que se incorporaba a aquel documento son los 178.000 € de 
inversión, por lo tanto, quiero decir que es un documento que se podría haber 
aprobado tranquilamente ya en aquella fecha y creo que  nivel de agilidad, a nivel 
de trabajo municipal hubiera sido mejor aprobarlo en las fechas que corresponde.  
 
Sigo diciendo que me gustaba mucho  la presentación de quesitos de Manel i que se 
viera las comparativas y demás. Veo que es más sucinta, más comprimida que otras y 
espero que cuando vayamos a algún Consell de Poble y no nos encontremos con 
alguna diapositiva que no hayamos visto. Gracias  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín? Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya ?  
 
Sr. Gil.- Sí, si és cert que aquest pressupost no ha variat massa com diu el Dani, 
respecte del que hem estat parlant. L’any passat ja ho vam dir i ho tornarem a dir. Ara 
ja hauríem de començar a treballar el de l’any vinent perquè és que si no estem en la 
situació que estem.  
 
Nosaltres, ens ho agafem per l’altra banda i quan veiem aquest números i veiem 
aquestes rebaixes i veiem les comparatives del ICIO i clar, entenem no sé si es un 
pressupost, no sé com ho ha anomenat, però sí que és veritat que estem en mínims. 
Entenem que estem parlant de partides o hem parlat de partides que són ridícules o, 
fins i tot, fent comentaris l’altre dia d’algunes modificacions amb temes esportius que, 
probablement, com a quantitat són ridícules les aportacions de l’ajuntament , però 
que amb les retallades que s’han estat fent i els ajustaments de partides i tal doncs no 
són tan ridícules, per tant, d ‘aquí que hi hagi moments que has de valorar o has de fer 
consultes del que representi aquesta aportació extraordinària de certes coses per part 
de l’ajuntament perquè la situació és com bastant límit. Entenem també que les 
partides de Benestar s’esgotaran o s’arribarà fins al màxim on es pugui perquè també 
vam parlar, en el darrer ple, que el problema aquest és que estem dins d’unes caselles 
que no ens permet sortir i que, probablement, de vegades, doncs voldries fer de més, 
però les pròpies lleis o les pròpies peticions que hi ha doncs no et permet acabar les 
partides, però sí que estem convençuts que es farà l’esforç per ajudar al màxim 
possible. No sé si s’esgotaran o no, quedaria malament dir que tant de bo les 
esgotéssim. No ho sé, que si les hem d’esgotar i l’any que ve s’ha de demanar un altre 
esforç addicional, doncs fem, el que sí que volem dir és que, probablement, no se’ns 
cregui, com ens passa tantes vegades, però intentaríem tenir la mateixa coherència 
fos una altre grup polític qui manés. Amb la situació actual, nosaltres no ens veiem 
disposats a dir què faríem més coses o faríem altres coses perquè és que realment, 
amb els diners que hi ha no anem enlloc. El que sí que demanem és que amb aquests 
80.000 € que es parla d’aquesta partida tinguem present escoltar a... a parlar amb la 
gent. Sí que és veritat que a la Torreta hi ha el consell de poble i, per tant, esperem que 
si s’ha de fer qualsevol cosa es consulti el consell de poble. Ja ho vam dir en el seu 
moment que hem d’entendre que el consell de poble no és una decisió de no sé què, 
però si hi ha 3 opcions doncs que es consulti allà i sigui, al final, la gent qui acaba 
decidint, no l’alcalde, no el regidor o no un tècnic que diu que allò és més important 
que qualsevol altra de les coses que s’estiguin proposant. Igual que hi ha a la Torreta el 
consell de poble, doncs a Santa Agnès a través del regidor o amb la gent que al final 
de tot, no estarà al consell de poble, però són la gent que tots sabríem a qui anar a 
buscar si s’hagués de consultar en diferents àmbits, doncs que se’ls escolti, que al final 
de tot, és el que diem, no hi ha diners, doncs hem de fer més reunions, hem d’escoltar 
a més gent, hem de parlar més vegades. Al final, com tantes vegades diem, estem 
aquí perquè ens devem a qui ens devem i estem fent un esforç que, probablement, no 
se’ns valorarà mai. Doncs ja ho sabem, no esperem que se’ns valori, però ara ens toca 
fer més feina, per tant, el que sí que dèiem és això i el que sí que teníem una altra 
vegada és el fet de dir, bé, hi ha un altre ingrés que hauríem de tenir present que és el 
conveni amb la Roca Village. Aquesta gent van arribar a un conveni amb 
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l’ajuntament que això era un ingrés, per tant, recuperem-lo i aconseguim que aquesta 
gent ens facin efectiu aquest ingrés, de la quantitat que sigui, però que segur que amb 
les necessitats que tenim, actualment, doncs benvinguda serà. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més? Sr. Carles Fernández, 
en nom del PSC?  
 
Sr. Fernández.- Sí, home jo, com cada any, començo amb al data d’aprovació del 
pressupost. Ens anem superant. En 7 anys, 7 pressupostos que han presentat aquest 
alcalde i aquest regidor d’hisenda, ni un l’hem pogut presentar abans de la finalització 
de l’any. Jo no sé si és que els importa molt poc el pressupost, ja no ho sé, ja no sé què 
és, de veritat, i aquest any que arribi el 3 de juliol. Aquest pressupost serà efectiu d’aquí 
un mes, un mes i una mica més entre l’aprovació i  l’exposició al públic i tal, si no hi ha 
al�legacions, serà efectiu, si hi haguessin al�legacions, no seria efectiu fins al ple 
setembre, ordinari o es fes un ple extraordinari. Això demostra, per part de vostès, que 
el pressupost els és igual, és que el que demostra és que després de 7 anys, d’haver 
estat incapaços d’aprovar un pressupost abans de la finalització de l’any i que 
comencem l’exercici amb un pressupost ja aprovat i ferm i que cada any, anem més 
enrere, això, per a mi, l’única explicació que hi ha és que per a vostès el pressupost és 
una cosa feixuga, una cosa que els molesta i és un tràmit a superar, no un element de 
gestió perquè aprovar un pressupost avui i dir que és un element de gestió, aquí hi ha 
una contradicció, l’element de gestió ho és tant en quant tu l’aproves i quan 
comença l’exercici pots gestionar aquest pressupost. Ara el que estem gestionant és 
un pressupost prorrogat de l’any anterior, per tant, diguem-ne aquí es demostra, 
bàsicament, és això el que volia dir, és que després d’això ja no fa falta res més, és a 
dir, sincerament, és molt trist i demostra, no ho sé, ja no sé si incapacitat, si manca de 
voluntat o que. Jo m’espero que, al final, com sempre fa l’alcalde, hi haurà una 
felicitació al regidor d’hisenda per la bona feina d’aprovar un pressupost i així, però és 
que clar, un pressupost que presenta el 3 de juliol, jo no sé si aquest pressupost està 
preparat des de fa molts mesos o no. Entenc que no, perquè si estava preparat des de 
fa molts mesos i no s’ha portat a aprovació, ja no sé què pensar.  
 
He mirat, he consultat ara aquí el correu la primera documentació de pressupost que 
ens va facilitar el Sr. Álvarez  era el 15 de maig per correu electrònic, havíem tingut una 
reunió prèvia, una reunió pocs dies abans, però jo la que he trobat aquí en el meu 
correu electrònic, la primera documentació que vam demanar que ens enviés allò on 
hi haguessin les 2 partides i hi hagués també el comparatiu amb l’any passat i així, 
m’apareix com a data d’enviament el 15 de maig i això normalment no s’equivoca i 
no recordo quan va ser la reunió prèvia que vam fer, potser 2 o 3 setmanes abans o 
així. Clar, alguna cosa no està anant a l’hora, és a dir, jo crec que aquest municipi es 
mereix, després de 7 anys, que el pressupost sigui l’element de gestió que ens permet 
fer les coses i millorar. Al menys, aquest any, han fet una cosa millor que l’any passat 
que és que no han esperat a posar a disposició o publicar la subvenció, perquè suposo 
que ja estava prorrogat el pressupost i això ha facilitat d’ajudes socials s’ha fet ja, 
suposo que ... l’any passat no ho era i per això no es va poder fer, però clar és que 
l’any passat ens vam trobar amb aquest problema, que és que una cosa tan 
important, no aprovar-se le pressupost en el temps que toca, que toca no tan 
legalment sinó per un tema de gestió, ja no estem parlant de temes legals, estem 
parlant de qüestions de gestió i la gestió és important per fer bé les coses. A partir 
d’aquí, jo poca cosa més, només tinc 2 o 3 qüestions a dir.  
 
El pressupost municipal, pel que fa a les partides d’ingressos bàsiques, no ha baixat en 
aquests anys. No ha baixat. Aquest any, si traiem les inversions i comparem, hi ha una 
davallada de 100.000 €. No arriba a 100.000 €. 10.398.000 € aquest any, 10.490.000 € 
l’any passat i si entrem a analitzar una mica en detall algunes partides d’ingressos 
veiem que hi ha algunes que pugen, altres que baixen, però una partida que baixa de 
forma important i que pot justificar, n’hi ha 2, 1 al CEM, que hi ha una previsió 
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d’ingressos de 126.000 € menys que l’any passat, pel que fa al pressupost. Això ens està 
dient que el CEM, el fet d’agafar-lo tampoc va ser tan bon negoci ni està anant tan 
bé com el Sr. regidor d’Esports ens ha anat explicant en algun moment perquè 126.000 
€ menys són bastants calés, bastants calés.  
 
Després una altra previsió de l’ICIO de menys 20.000 €. Aquesta ja ha estat atípica amb 
el tema de l’ICIO i, per tant, veurem si això, però això que ens ve a dir, que la partida 
pressupostària, els ingressos del que disposa l’Ajuntament no han anat disminuint, no 
han crescut com voldríem per poder satisfer totes les necessitats. Evidentment, les 
necessitats han crescut més que els ingressos, això és cert i, per tant, si les necessitats 
han crescut més que els ingressos, aquest ingrés, aquest creixement d’ingressos no és 
suficient per donar cobertura a totes les necessitats i això és el que fa difícil poder 
gestionar les coses, com nosaltres els hi vam fer en aquesta legislatura 2 ofertes per 
posar-nos d’acord i treballar conjuntament i les han rebutjat, doncs no esperin que, en 
aquests moments, nosaltres aprovem aquest pressupost, també ho volem dir de forma 
molt clara. 
 
Espero que aquí, en aquest pressupost, no crec que estigui incorporat aquell 
compromís,  al qual vam arribar conjuntament amb uns veïns de Santa Agnès per 
solucionar una situació determinada amb un projecte d’urbanització, entenc que aquí 
encara no està incorporat això, que això és un tema que, en principi, aquest mes de 
juliol havíem de donar resposta i espero que en el ple ordinari donem resposta, si no jo 
espero que ho fem i que aprovem les bases per això i que veiem com s’ha de fer la 
modificació pressupostària, possiblement no calgui passar per ple i, per tant, no serà 
necessari, però sí que voldré saber perquè vam arribar a un compromís i aquest mes 
de juliol s’ha de fer efectiu perquè ja estem una mica en el límit. Després suposo, és 
una qüestió que vaig comentar, com no, la documentació que tenim és la que se’ns 
va facilitar i allà encara no estava, suposo que el nom de la partida de solidaritat amb 
el tercer món s’ha corregit. Entenc que s’ha corregit i, per tant, perquè no aparegui 
aquest 1 %. Nosaltres pel que fa a la resta del pressupost, hi ha coses que provenen 
d’anys anteriors que s’han aconseguit millores per part de tots els grups, sobretot en els 
àmbits de Benestar Social i altres qüestions que ja no hem entrat a debatre, hi ha un 
desacord molt important entre el nostre grup i el govern actual i, per tant, per 
coherència interna nostra, nosaltres no donarem suport a aquest pressupost. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- Un comentari global als tres grups, que han començat tots dient que es 
posa a aprova el mes de juliol i és veritat. Això és irrefutable i ningú pot dir el contrari, 
els motius pel qual aquest pressupost s’aprova al juliol i no s’aprova a l’octubre o al 
novembre o al gener de l’any següent són uns quants. No hi ha un únic motiu i el fet 
que històricament nosaltres amb 7 anys, com també ha recordat el Sr. Fernández, 
doncs no hem arribat a aprovar mai el pressupost a temps, diguem-ne amb un temps 
normal que seria al mes de desembre, que això és el que voldríem tots, doncs també 
és cert això no es pot negar. Jo només diré una cosa, amb 7 anys que, o amb 7 
pressupostos que suposo que portem ja perquè si són 7 anys, suposo que portem 7 
pressupostos. Jo crec que hem tingut més interventors que pressupostos i és molt difícil 
treballar d’aquesta manera, de veritat, és molt difícil. M’agradaria no equivocar-me, 
però, realment, el moviment de personal que hem tingut en aquest plaça en concret i 
amb el servei econòmics de l’Ajuntament és important. No hem tingut una estabilitat 
necessària, sobretot en moments com els que, des del principi, hem tingut, nosaltres, 
des de l’any 2007, que vam començar, hem hagut de fer pressupostos de crisi. L’any 
2007 va començar la crisi i nosaltres vam començar l’any 2007, per tant, tots els anys 
que portem són anys de crisi i hem tingut moments complicats, ara fa crec que 3 o 4 
anys, vam tenir un moment molt difícil amb el que la continuïtat, fins i tot, de moltes 
coses de molts serveis d’aquest ajuntament vam estar en perill i aquesta situació s’ha 
superat igual que s’ha superat la resta de situacions que hem tingut durant 7 anys de 
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crisi, d’una crisi brutal, que encara no ha acabat, i que per molt que ens digui que 
sembla que la cosa s’arregla, s’arreglarà per alguns, però per a la gran majoria de 
persones això no és cert i per a l’Ajuntament de la Roca, en concret, amb tot el que 
s’ha de fer és molt difícil. Com bé ha dit també el Sr. Fernández, els ingressos, 
probablement, no han baixat. De manera global, des de l’any 2007 o des d’algun any 
després fins ara, tenim ingressos més o menys similars, sort hem tingut perquè les 
despeses s’han incrementat i molt i hem hagut de donar-li la volta a un ajuntament 
que estava finançat quan vam entrar nosaltres amb un vint i “algo” per cent, amb 
llicències d’obra a un 1, 4 % amb llicències d’obra actualment. Això no és gens fàcil. 
Això no és gens fàcil, passar d’un 24 crec que era, 28 a un 1,4 % , és molt difícil, s’han 
hagut de fer esforços molt importants i el cas és que estem aquí. Tenim un pressupost 
que és continuista respecte del pressupost de l’any passat. El pressupost de l’any que 
ve amb l’ordinari serà pràcticament igual que aquest. A més, tenim unes lleis que hem 
de complir, que no ens deixen que el nostre pressupost variï més d’un 1,4 %, 1,5 € 
respecte a aquest any, si no incomplim la llei i si incomplim la llei, tenim l’obligació 
d’entrar en plans de sanejament financers i enviar no informació mensual com enviem 
ara, sinó informació cada dia, estic exagerant, però no tant. És brutal el control que 
tenim actualment i que no teníem l’any 2007, és brutal, és impressionant. Una frase que 
he dit abans i que el Sr. Gil no se’n recordava, però que és veritat, me la va recordar i 
la va dir el Sr. Alcalde que la va llegir en un setmanari, estem administrant la misèria. És 
veritat, des de fa temps, que estem en una situació en què les obligacions, les 
despeses són les que són, no baixen, vam fer un esforç molt important fa 3 o 4 anys, 
que va costar molt de convèncer a alguns perquè col�laboressin amb un esforç que 
s’havia de fer perquè si no, no estaríem aquí tampoc avui, però és que no poden 
baixar més  i els ingressos, per molt que intentem trobar sistemes nous de finançament 
per tenir més ingressos doncs hem de vigilar en complir la llei i, a més a més, doncs 
que, realment, aquests sistemes nous o aquestes noves fons de finançament doncs es 
trobin, és molt complicat i entenc que és fàcil criticar un pressupost del 2007, però és 
que el pressupost que aprovem avui és pràcticament igual al pressupost del 2013, 
l’ordinari és pràcticament igual i amb inversions tenim 178.000 €, que ens vénen de 
Diputació si aprovem avui el pressupost i no tenim res més, l’any que ve  serà un any 
diferent probablement, si acabem bé, si no acabem malament, ja tindrem possibilitat 
d’endeutar-nos, haurem baixat molt la ràtio d’endeutament, que serà un esforç també 
que haurem fet entre tots, perquè no, perquè entre tots fem la feina, però no és una 
feina fàcil, per tant, podem criticar i podem comentar coses i algú, fins i tot, pot dir que 
com ha fet propostes i tal, doncs que no dóna suport a aquest pressupost, ja ens ho 
esperàvem, per part d’alguns també, però és que la realitat és la que és. En general, jo 
crec que tenim l’obligació, responent a un comentari que ha fet el Sr. Gil, al respecte 
de que escoltem a tots els grups, perquè també escoltem a la gent en concret ha 
posat l’exemple del consell del poble de la torreta i de com hem d’invertir aquests 
80.000 €, que tenim aquest any per arreglar carrers, no fa ni 2 mesos que aquí se’ns 
reclamava que l’Ajuntament fes el que ha de fer que és arreglar carrers, en tenim uns 
quants carrers que estan en mal estat. 80.000 € no donen per arreglar ni un carrer i són 
els únics diners que tenim aquest any per invertir, per tant, estem administrant la misèria 
i aquesta és la realitat i hem d’intentar que aquests 80.000 € es multipliquin i tapar el 
foradet aquell que tenim allà i l’altre i l’altre perquè si hem d’asfaltar tot un tram de 
carrer de 50 metres, ens mengem els 80.000 € en una única actuació i és la realitat. 
 
Jo crec que no val la pena que entri més en detall, entre tot, com ha dit el Sr. 
Fernández, i cerc que també ha dit el Dani Martín d’Iniciativa, durant uns quants anys, 
hem anat incorporant partides socials a aquest pressupost. L’ajuntament és sensible a 
les necessitats que tenen els veïns del municipi i ho hauria de ser encara més si 
tinguéssim un pressupost que és el que ens mereixem, però que no tenim, per tant, 
hem de repartir el que tenim. Aquestes partides esperem i confiem que aquest any, 
que anem millor de temps que l’any passat. També l’any passat vam trigar molt en 
posar-nos d’acord i al final el que s’ha de dir és que el pressupost i la tarificació social, 
la va tancar directament el govern municipal perquè li estàvem donant voltes entre els 
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diferents grups i no tiràvem endavant. Aquest any, això ja s’ha convocat i esperem 
que ens puguem gastar aquests 70 i “algo” mil euros que tenim i alguna partida més 
en Serveis Socials. El personal de Serveis Socials de l’Ajuntament està fent una feina 
impressionant, uns feina que hem de reconèixer i que reconeixem quan podem 
públicament com ara jo avui, aquí faig i que reconeixem també, particularment, quan 
parlem amb els treballadors i les treballadores, per tant, el pressupost és el que és, no 
podem posar gaire cosa més que el que teníem l’any passat. Tenim 178.000 € per 
invertir, el Dani ho ha comentat, si tinguéssim més, tindríem més “chicha”, em sembla 
que ha dit literalment, “tiene poca chicha”  i la “poca chicha que tiene” és que no pot 
variar, no sé si va ser vostè mateix que va dir fa un parell d’anys que tenim un 
pressupost ordinari que és captiu que permet moure, si no amb aquestes paraules amb 
unes altres, podem jugar, tenim poc marge de maniobra, si dic un 10 %, em sembla 
que estic exagerant i és el que hi ha. La intenció per a l’any que ve és amb una 
plantilla més estable en quant als serveis econòmics que jo crec que ho hem 
aconseguit, amb els marges que tenim en quant a complimenta de lleis, és que si 
podem, el pressupost per a l’any 2015, el presentem al desembre d’aquest any, si 
podem i si no, doncs haurem de presentar-ho al gener com a molt tard, a mi 
m’agradaria que fos així, ho intentarem. Dir una cosa que abans no he comentat per 
cloure la meva intervenció i és que tal com vaig dir, crec que en la comissió 
informativa, hem demanat suport a la Diputació per fer una auditoria econòmica dels 
comptes de l’Ajuntament. Ha estat acceptat la petició per part de la Diputació, la 
primera sessió havia d’haver estat aquest dimecres, concretament, d’aquesta 
setmana i per un problema d’agenda de la Diputació ens ho han canviat i no sé si serà 
la setmana vinent o la següent, però en principi, treballarem conjuntament amb la 
Diputació per tenir els números, per tenir aquesta auditoria i que tothom sàpiga els 
números de l’Ajuntament abans de que acabi aquest mandat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari, Sr. Dani Martín?  Sr. Albert 
Gil? Sr. Carless Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Sí, Molt curtet. Només que ha comentat que hi havia diversos motius 
per no tenir el pressupost. Només n’ha explicat un i l’un ha estat que no tenim, el tema 
dels interventors, en tot cas, per no allargar-ho aquí en algun moment sí que li 
demanaria que ens ho expliqués ni que fos en comissió informativa quins són els motius. 
Tant de bo aquest any, per a l’any que ve es poguessin aprovar el mes de desembre, 
jo li sento dir això cada any i tant de bo un any ho aconseguim, ni que sigui abans de 
les properes eleccions. 
 
Sr. Álvarez.- Em sembla que no he dit mai. 
 
Sr. Fernández.- Jo, m’ha semblat que en algun moment sí que ho havia sentit, però 
com ara parlem d’això, però tant de bo aquest any fos possible, ni que fos inicialment.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo sí que vull fer algunes consideracions 
breus abans de cloure  aquest punt i és destacar 3 bones notícies d’aquest pressupost i 
d’aquestes tres bones notícies, una és la que tots vostès consideren negativa. Aquesta 
partida que el Sr. Dani Martín ha dit que tenia “poca chica” d’inversions de 178.000 €, 
recordar que les inversions d’aquest mandat provenen totes de les inversions de les 
administracions superiors i es van aprovar en el pressupost de l’any passat amb 
inversions plurianuals. Aquest 178.000 € d’inversions que és una quantitat limitada, és un 
principi de prudència que ens garanteix l’estabilitat pressupostària i ens garanteix la 
viabilitat de pla d’ajust i de la situació econòmica d’aquest ajuntament que va 
millorant any rere any, com hem pogut veure amb les 2 darreres liquidacions. La 
segona bona notícia és que les amortitzacions i els interessos que pagarem en aquest 
pressupost pugen a 1,8 milions d’euros, 1.800.000 €, en quin concepte hi ha unes 
amortitzacions de 1.078.000 €. Això dons ve de les polítiques neoliberals i keynessianes 
que es van fer, en aquest ajuntament, en el passat i tot el que es va fer en aquell 
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moment, s’està pagant ara, per tant, no diguem que aquest ajuntament no està 
posant diners per inversions, siguem seriosos.  1.078.000 € són... estic en ús de la paraula 
Sr. Manel Cortés, si us plau. 1.078.000 € estan en amortitzacions de crèdits. De crèdits de 
què? D’aquella plaça que es va fer fa 10 anys, d’aquell centre cultural que es va fer fa 
12 anys o fa 8 anys, o fa 9 anys, etc.,  etc. Això té un cost de 250.000 € en interessos i, 
per tant, això és el que fa mal en el nostre pressupost ordinari i, a més a més, hi ha 
500.000 € de la quota fixa del pavelló municipal. Un esforç inversor que va fer aquest 
ajuntament, que ha fet el poble de la Roca per una decisió de fa uns quants anys i en 
aquest moment, això ho continuem pagant i ho podem pagar i conforme anem 
amortitzant ens anem alliberant d’aquesta càrrega. L’Ajuntament de la Roca li 
queden encara 8.000.000 € d’endeutament i el mateix ministre d’hisenda ha hagut de 
reconèixer públicament que els ajuntaments hem estat un dels principals contribuents 
a eixugar el dèficit públic d’aquest país o d’aquest estat i tercera bona notícia, estem 
mantenint l’ordinari, ho ha dit el Sr. Carles Fernández, estem mantenint l’ordinari, ha 
baixat una miqueta, però mantenir l’ordinari què vol dir? Doncs que estem donant 
serveis als nostres ciutadans, els mateixos serveis en lo social, en lo cultural, en 
ensenyament, en esport, estem donant serveis als nostres ciutadans malgrat la situació 
de dificultat econòmica, malgrat que, com ha dit el regidor d’Hisenda, estem 
administrant la misèria. Doncs estem donant tots els serveis que demanen els nostres 
ciutadans, ajustats a la realitat econòmica. Què ha passat en aquests 7 anys? Doncs 
que la patacada ha estat molt forta i aquest ajuntament, a més a més, d’endeutar-se 
fortament, s’havia carregat de una sèrie d’obligacions, nous edificis públics que abans 
no teníem, quilòmetres i quilòmetres de carrers, més punts de llum. Tot això s’ha de 
mantenir. Tot això s’ha de pagar en un context d’increment continu, per exemple, de 
l’energia. Tenim edificis, en aquest moment, com el centre cultural de la Roca, 
absolutament ineficients energèticament i que ens costen un dineral d’administrar. 
Doncs tot això, ho està suportant el nostre pressupost ordinari. Aquesta és la bona 
notícia. Què ens hem de plantejar? Ens hem de plantejar objectius de futur i objectius 
de futur són continuar amb aquest pressupost equilibrat i anar-lo dotant cada cop més 
de més recursos que ens permetin fer els manteniments que requereix tot aquest 
patrimoni construït i tots aquests quilòmetres de vial que en aquest moment, tenim i 
que, realment, són la gran dificultat a la qual ens enfrontem en els propers anys. Hem 
d’anar consolidant recursos per poder afrontar tota aquesta ... que ens hem posat a 
sobre. Això s’ha de saber i s’ha de dir. Aquest és el gran repte i això ho hem 
aconseguit. Per què és intranscendent que s’aprovi aquest pressupost al mes de juliol? 
Doncs perquè s’aprova un pressupost de continuïtat, com molt bé ha dit el Sr. Albert 
Gil, un pressupost de continuïtat que en l’ordinari és pràcticament idèntic al de l’any 
passat amb petites variacions, però vam reforçar sobretot el tema social. En els darrers 
anys ho continuem, ho mantenim, va  haver-hi un pacte entre totes les forces, un 
pacte que s’ha de recordar i que s’està reeditant any rere any i aquest pacte està 
reflectit en aquest pressupost i és un pacte que serveix per ajudar a la nostra gent i això 
permet que encara que no s’hagi pogut aprovar el pressupost abans, si que s’està 
gestionant i bé i molt bé amb un control previ de la despesa molt estricte que impedeix 
o aconsegueix que la liquidació final sigui bona i questa és la feina que hem de 
continuar fent i l’haurem de fer molts anys en compliment estricte del pla d’ajustament 
i en compliment estricte de que l’economia no es pot tornar a escapar com va passar 
en el passat. Això es pot fer ara, si ens remuntem 5, 6, 7 anys enrere, no aprovar un 
pressupost a temps era un drama i aquí no va haver-hi massa col�laboració, però era 
un veritable drama perquè el pressupost anterior era molt més alt que l’ingrés real que 
es podia tenir per a l’any següent i aquests moments van ser de molta dificultat. Ara no 
és així, ara no estem en situacions de creixement, però sí que podem aguantar la 
situació d’un any a l’altre i fins i tot, incrementar-la una miqueta en algunes partides, 
per tant, això ens dóna una situació de consolidació i d’estabilitat interessants i això, 
sobretot, es detecta i es veu amb les liquidacions. 2012 liquidació positiva, 2013 
liquidació positiva. La previsió es que al 2014, també sigui així si fem bé els deures si 
continuem fent bé la feina. Torno a la primera bona notícia, aquests 178.000 € només 
d’inversió, 175.000 € són d’endeutament a cost zero, és l’ajut de caixa de Diputació, és 
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el màxim que podem obtenir. Això crec que és el primer cop que ho fem en el 
pressupost municipal, només anar a buscar aquesta diners, això pràcticament no 
altera la ràtio d’endeutament, estem ja en el 74 %, per sota del 74 %, per sota del 74 %, 
per sota del 75 %, una dada interessant, molt interessant i les previsions són a finals 
d’any estar per sota del 70. En aquest moment, l’Ajuntament de la Roca està en 
condicions d’endeutar-se i d’endeutar-se sense anar a tutela financera i per un 
exercici de responsabilitat, només demanarem 175.000 € a Diputació, lliures 
d’interessos, amb els interessos subvencionats, per tant, no té cost financer per a 
l’Ajuntament de la Roca. Això que ens permet, doncs anar millorant encara més la 
situació econòmica de l’Ajuntament i ho estem fent en un any preelectoral i això és 
exercici de gran responsabilitat. En altres escenaris, en altres contexts, en el passat, un 
pressupost de l’any preelectoral tindria una partida en el capítol d’inversions 
absolutament inflada i després el problema és que anem a aquestes partides que els 
han molestat d’amortitzacions de crèdits, aquestes partides estan en el  pressupost i fa 
molts anys que hi són i han de ser-hi i tenen una càrrega importantíssima pel municipi , 
tenen una càrrega importantíssima per a l’Ajuntament i això dificulta la gestió i dificulta 
disposar d’altres recursos que sí que té l’Ajuntament, perquè l’ajuntament té aquests 
recursos de 10 milions 300 i escaig mil que ens entren directament a l’ordinari i que els 
estem acreditant, fins i tot, per sobre a finals d’any, però hem de seguir fent aquest 
exercici de responsabilitat perquè pot ser que no tots aquests ingressos que després es 
produeixen com a drets reconeguts siguin reals perquè hi ha un alt índex de morositat 
també val a dir-ho la situació és molt difícil pels ciutadans, és molt difícil per a les 
administracions i és molt difícil per a les entitats mercantils, per a les empreses i tot això 
també es traslladarà. Aquest pressupost és un pressupost de responsabilitat, és un 
pressupost de continuïtat i és un pressupost d’estabilitat i això ens permet estar durant 
els darrers 3 anys amb una situació d’haver tocat fons i d’estar aixecant-nos i ens 
aixecarem molt lentament i costarà molt i la recuperació serà molt difícil, però no hem 
de tornar a cometre les errades que es van cometre en el passat i això també es veu 
en aquest pressupost perquè queden queden molt “flecos” , per tant, hem de ser 
moderadament optimistes, tenim molt identificades totes les partides necessàries per 
donar serveis als nostres ciutadans, tenim els imports mínims en què podem donar 
serveis i el que cal esperar és que ara podem anar endavant i anar començant a 
créixer poc a poquet, amb modèstia i amb prudència i si fem bé les coses, doncs tot 
això millorarà. Un detall que volia afegir i que és una mica marginal en referència al 
que estava comentant, aquesta setmana el centre d’esports municipal ha superat els 
1.000 socis, estem a 1.015 a data d’avui, segons em comenta el regidor d’Esports, per 
tant, d’aquells 600 i escaig que vam trobar quan vam rescatar la concessió, s’està 
veient una recuperació i aquí val a dir que els treballadors del centre esportiu 
municipal estan fent un gran esforç per potenciar l’activitat esportiva.  El ciutadà ho 
està visualitzant, ho està entenent i això cada cop més, va endavant i comença a 
rutllar, ho vam rescatar amb unes condicions lamentables, l’empresa que ho va 
gestionar, ho va gestionar, com ho va gestionar i finalment, ho estem gestionant 
directament i d’una manera exitosa que, poc a poc, s’anirà posant al dia. També val 
a dir que al tenir més socis també té a veure amb una petita recuperació econòmica 
en les darreres dades de l’atur és una disminució en 100 persones al municipi, per tant, 
hi ha dades per ser moderadament optimistes dins de la gravetat de la situació que 
segueix sent molt difícil. Ara hem de passar a aprovar... 
 
Sr. Fernández.- Si em permet, si us plau. 
 
Sr. Alcalde.- Hem acabat... 
 
Sr. Fernández.- No vostè ha obert, recordi, li vull recordar Sr. Ros que li vam dir que si ... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández  
 
Sr. Fernández.-  que si obria vostè temes havia de permetre ... 
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Sr. Alcalde.- Estic en ús de la paraula  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, li demano 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, no té micro. A veure  
 
Sr. Fernández.- Li demano, Sr. Ros. M’és igual  
 
Sr. Alcalde.- Això ho ha fet altres vegades  
 
Sr. Fernández.- El respecte institucional ha de començar a tenir ... 
 
Sr. Alcalde.- El tinc absolutament  
 
Sr. Fernández.- Si l’alcalde quan tanca un debat en el que s’ha produït, amb molt de 
respecte i molt d’això comença a treure temes nous. A treure temes que no han sortit, 
ha de permetre i això ho hem discutit en d’altres ocasions, ha de permetre el torn de 
rèplica perquè si no, Sr. Ros, vostè està tergiversant. 
 
Sr. Alcalde.- No he tret cap tema nou. Quin és el tema nou?  
 
Sr. Fernández.- Ha fet referència ... discutit en el debat, com tot el tema de si 
l’endeutament, d’on venia i tot l’atac que vostè fa, suposo que la seva incapacitat 
per fer coses. 
 
Sr. Alcalde.- Això estava en els quadres  
 
Sr. Fernández.- Li fa i li permet... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández 
 
Sr. Fernández.- ...  Serà molt més curt si em dóna la paraula. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, li prego que tal com vam parlar en algunes ocasions, també els 
altres grups, quan vostè reobra, quan vostè obra temes nous en el punt de cloenda, 
faci, si us plau, de tenir el respecte per donar-nos el dret de replica, vostè ha tret temes 
aquí que jo tinc el dret a poder-li contestar. Vostè no pot tenir l’última paraula per 
intentar fer-nos callar la boca a tots i fer-nos creure que vostè és qui tanca i que 
nosaltres hem estat una colla de desmanegats que hem deixat el poble potes enlaire, 
que és el que vostè ha vingut a dir més o menys i vostè, si fa això  
 
Sr. Alcalde.- jo crec que no he dit això, no s’equivoqui  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, com ara això sí que s’ha gravat, no com abans, podrem 
comentar-ho, per tant, permeti’m que jo li faci aquest intervenció i després ... 
 
Sr. Alcalde.- Li dono una intervenció d’un minut. 
 
Sr. Fernández.- Vostè em donarà el que ... 
 
Sr. Alcalde.- Li dono un minut. Està en ús de la paraula. 
 
Sr. Fernández.- I la cosa és tan senzilla com dir-li. Si vostè, la seva incapacitat per 
defensar el seu programa i el seu projecte i el seu pressupost, la manifesta atacant al 
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que s’ha fet en anys anteriors i la seva incapacitat per mantenir amb bon estat les 
inversions que s’han fet en aquest municipi perquè aquest municipi estigui a l’alçada 
que es mereix, si la seva incapacitat és tal que l’única manera de defensar-se és 
atacar als demés, després de 7 anys encara avui la seva única resposta és:  és que 
vostès ens van deixar el poble, si després de 7 anys aquesta és la seva capacitat, Sr. 
Ros ha fracassat rotundament. Retiris, Sr. Ros. 
 
Sr. Alcalde.- gràcies, Sr. Carles Fernández. No li contestaré la seva intervenció i recordo 
el que seria la votació. Hem de votar primer l’esmena que bàsicament l’esmena 
afecta a l’annex de la plantilla de personal. D’acord? L’annex de personal, per tant, 
passem a votar l’esmena. 
 
Sr. Gil.- L’esmena no és el que hem votat abans ja?  
 
Sr. Alcalde.- No abans hem votat la retirada de l’acord quart. L’acord quart està 
retirat, per tant, aquest ja no existeix. Llavors per formalitzar l’acord amb la resta de 
punts que són hi havia fins a un sisè, per tant, ara és fins a un cinquè, hauran de 
moure’s, el cinquè passarà a quart i el sisè a cinquè, per tant, el nou acord que votem 
té una petita esmena que és que en la relació de l’annex de personal, no en la relació 
de llocs de treball, que això ja no existeix, sinó en l’annex de personal, estan definides 
aquelles 2 places de les que hem parlat abans. Estan definides en plantilla, no en la 
relació de llocs de treball, correcta?  
 
Si hi ha algun dubte, ho tornem a aclarir, eh?  
 
Sr. Gil.- Nosaltres, ja ho hem comentat abans, el que no acceptaríem és retirant el punt 
número 2, que és que  nosaltres no estem d’acord i que això ens feia plantejar canviar 
el sentit del vot, d’un vot afirmatiu a negatiu directament. 
 
Sr. Alcalde.- Aquest ja estat retirat. Ara, la conseqüència de retirar aquell punt, hi ha 
una esmena que afecta a l’annex de personal, on aquelles 2 places, estan tal com 
estaven definides, com a plaça no com a lloc de treball. 
 
Sr. Gil.- D’acord 
 
Sr. Alcalde.-  Doncs passem a votar l’esmena. 
 
Sí, aprovada l’esmena per 9 vots favorables i 8 abstencions  
 
Ara passem a votació, l’acord esmenat 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P. i d’ERC i 8 vots en contra, 
manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el qual diu: 
 
 

“ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès conté la 
previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2014. 
 
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a 
l’article 168.1 del Text Refós, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens 
locals. 
 



 19 

ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del 
Pressupost, segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
VIST l’Informe d’Intervenció donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 
del Text Refós. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no 
es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament el Pressupost de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2014 amb els següents estats 
d’ingressos i despeses. 
 
ESTAT D’INGRESSOS 

 

INGRESSOS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
PREVISIONS 
INICIALS 

1 IMPOSTOS DIRECTES 5.814.478,92 €. 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 146.706,92 €. 

3 TAXES I PREUS PÚBLICS 1.759.660,27 €., 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.644.924,97 €, 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 32.850,00 €, 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €, 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €, 

8 ACTIUS FINANCERS 150.000,00 €, 

9 PASSIUS FINANCERS 175.000,00 €, 

TOTALS 10.723.621,08 €, 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

DESPESES 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
CRÈDITS 
INICIALS 

1 PERSONAL 3.595.396,92 €, 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.662.017,21 €, 

3 DESPESES FINANCERES 225.358,60 €, 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 831.270,95 €, 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €. 

6 INVERSIONS REALS 178.000,00 €, 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €, 

8 ACTIUS FINANCERS 150.000,00 €, 

9 PASSIUS FINANCERS 1.081.577,40 €, 

TOTALS 10.723.621,08 €, 
 

SEGON.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no 
es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament les bases d'execució 
del Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 2014 que formen 
part d’aquest expedient. 
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TERCER.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual. 

 
Situació 

Estructura professional/denominació 
Grup 

titulació 
Places 

Ocupades Vacants 
A 

amortitzar 

      
FUNCIONARIS DE CARRERA 

  
1. COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL 
          Secretari/a General A1 1 0 1 0 
          Interventor/a de Fons A1 1 1 0 0 
          Tresorer/a A1 1 0 1 0 

  
2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Sot escala tècnica 
          Tècnic/a administració general A1 2 2 0 0 

 Tècnic/a administració   
econòmica 

A1 2 0 2 0 

Sot escala administrativa 
          Administratiu/va C1 8 8 0 0 
Sot escala auxiliar 
          Auxiliar administratiu/va C2 10 8 2 0 

  
3. ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Sot escala tècnica 
Tècnics superiors 
          Arquitecte/a A1 1 1 0 0 
          Enginyer/a A1 1 0 1 0 
          Tècnic/a de serveis A1 1 1 0 0 
          Tècnic/a de disciplina urbanistic A1 1 1 0 0 
Tècnics diplomats 
          Arquitecte/a tècnic/a A2 1 1 0 0 
          Enginyer/a tècnic/a A2 1 1 0 0 
Sot escala de serveis especials 
Places comeses especials 

Tecnic/a superior de serveis  
personals 

A1 1 1 0 0 

Policia local 
          Inspector/a A2 1 0 1 0 
          Sergent/a C1 1 1 0 0 
          Caporal C2 3 3 0 0 
          Agents C2 17 9 8 0 

 

PERSONAL EVENTUAL 
  

          Assessor/a de planificació territorial   1 1 0 0 

  
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
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1. D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA 
          Tècnic/a d'arxiu A1 1 1 0 0 
          Tècnic/a de gestió informatica A2 1 1 0 0 
          Treballador/a social A2 2 0 2 0 
          Insertor/a laboral A2 1 1 0 0 
          Educador/a social A2 2 0 2 0 
          Tècnic/a de cultura A2 1 0 1 0 
          Bibliotecari/a A2 1 1 0 0 
          Tècnic/a mig de serveis personals A2 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic de cartografia C1 1 0 1 0 
          Auxiliar tècnic/a d'esports C1 2 1 1 0 
          Auxiliar tècnic de biblioteca C1 3 2 1 0 
          Auxiliar tècnic de cultura C1 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic d'equipaments C2 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic de serveis C2 1 0 1 0 
          Paleta C2 1 1 0 0 
          Jardiner/a C2 1 0 1 0 
          Conserge C2 1 1 0 0 
          Conserge E 3 3 0 0 
          Servei de neteja E 1 1 0 0 
          Peó E 3 1 2 0 
          Repartidor/a - celador/a E 1 0 1 0 

  
2. PERSONAL DEL CENTRE ESPORTIU 

Responsable de dirección         
d'instal.lacions 

  1 0 1 0 

Coordinador tècnic   1 0 1 0 
Responsable de manteniment   1 0 1 0 
Tecnic esportiu   13 0 13 0 
Administratiu/va   3 0 3 0 
Operari/a de manteniment   4 0 4 0 
Operari/a de neteja   3 0 3 0 

      
      

TOTAL FUNCIONARIS 54 38 16 0 
TOTAL EVENTUALS 1 1 0 0 
TOTAL LABORALS 56 17 39 0 

 
 

QUART.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per al tràmit d’informació pública durant el termini de 15 dies 
hàbils d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, entenent-se el Pressupost General de la 
Corporació municipal per a l’any 2014 definitivament aprovat en el supòsit de no 
produir-se reclamacions en el termini esmentat pels interessats. 
 
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.” 
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Sr. Alcalde.- Sense més temes que tractar, aixequem la sessió, quan són les 10 i 18 del 
vespre  
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 18 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president        La secretària   
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Ros i Penedo      Maria Sanpere i Herrero 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 3 DE JULIOL DE 
2014 Núm. 07/2014. 
 
 

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. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Carles Fernández i Pérez 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 
Sra. Carmen las Heras Cisneros del Grup Municipal del PSC 
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Benito Hernández Lozano, 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 i 36 minuts 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, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso,  a la 
realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a 
les 20:30 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 – Avançament de la sessió plenària ordinària del mes de juliol d’enguany.  
 
A.2 – Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2014, de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball . 

 
 
 

L’alcalde inicia la sessió a les 20.36 h del vespre amb la incidència de manca de llum. 
 
Es comença la sessió amb 2 punts de l’ordre del dia  
 
 
A.1 – Avançament de la sessió plenària ordinària del mes de juliol d’enguany.  
 
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el qual, literalment, diu: 
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“En sessió extraordinària del ple municipal, de 7 de juliol de 2011, es va establir que 
les sessions ordinàries d’aquest òrgan municipal es convocaran amb caràcter 
ordinari, i tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de cada dos mesos senars, a les 
20:00 hores i es va facultar a l’alcalde per posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries bimensuals, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Atès que la propera sessió plenària ordinària hauria de tenir lloc el propvinent dia 
31 de juliol de 2014 i coincideix amb el període vacacional, es considera oportú i 
convenient per a la bona gestió dels assumptes municipals, avançar-la  per al 
dimecres 16 de juliol de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 46.2.a) de la llei 7/1985, 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. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 78.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i en execució de les previsions 
contemplades en l’acord plenari abans esmentat. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol 
de 2014, es convocarà, per a les 20.30 hores, del dia 16 de juliol, per tal de facilitar i 
assolir una bona gestió dels assumptes municipals.  
 
SEGON.- DETERMINAR que l’acta del ple extraordinari de 3 de juliol s’aprovi, junt 
amb la del de ple ordinari de 16 de juliol, en el ple ordinari de 25 de setembre de 
2014. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Caps de les diferents àrees municipals per 
al seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en la web corporativa. 
 
No obstant això, el Ple pot acordar el que consideri més convenient per als 
interessos municipals.” 

 
 
A.2 – Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2014, de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball . 

 
Abans de passar la paraula es retira un dels acords  referent a l’aprovació de la relació 
de llocs de treball, atès que la relació de llocs de treball no és necessària i no hi ha 
motiu per portar-ho. 
 
L’alcalde explica que primer s’haurà de votar la retirada i que el resultat de la votació 
haurà de ser de majoria simple. Després s’haurà de votar l’esmena de l’annex de 
personal i el pressupost. 
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El Sr. Álvarez explica que s’ha d’incorporar 2 documents al pressupost. Annex i plantilla . 
 
Diu que la idea inicial era modificar la RLT i per això estava inicialment. Aquest 
document esmenava l’error i afegia 2 places que l’any passat a la RLT varen caure. 
Explica que això es va comentar ahir amb el comitè dels treballadors i va crear 
malestar i com no és obligatori, preferien deixar-ho per a una altra sessió.  I per això, 
volen fer una esmena de l’annex de personal i treure el punt II. Prefereixen que això no 
condicioni l’aprovació del pressupost. 
 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun comentari. 
 
 
El Sr. Albert Gil  diu que ells han demanat que no s’aprovés aquesta RLT d’aquesta 
manera perquè entenen que és millor buscar una altra manera de solucionar el 
problema. Ells agafen el convit de ser-hi en la tramitació d’aquesta esmena de la RLT 
per escoltar ambdues parts, Ajuntament i comitè de treballadors. Votaran 
favorablement a la retirada d’aquesta esmena de la RLT. 
 
 
El Sr. Carles Fernández  diu que aquesta informació se’ls va facilitar ahir i, per tant, ahir 
van saber que es volia esmenar la RLT a través d’un correu electrònic del regidor . Que 
això passi un dia abans del ple, en què  s’aprova el pressupost municipal i tenint en 
compte que es fa 6 mesos i 3 dies de quan s’havia de modificar. 
 
Els ha sorprès que aquesta esmena de la RLT passi justament per aquestes dues places. 
Que el dia abans del ple se sàpiga això i rebre avui la trucada del comitè d’empresa 
es veu que alguna cosa no està anant bé. 
 
 
El Sr. Álvarez diu que el que es proposava amb això era esmenar un error material que 
té la RLT de l’any 2013, on no surten les places que havien guanyat aquestes persones, i 
en la RLT de l’any 2011 sí que sortien. Per això es volia modificar. No veu que s’hagi de 
fer esment a aquestes dues places concretes. És cert que va enviar ahir el mail després 
de veure la resposta del comitè de treballadors. 
 
Diu que ja tenien la informació a la seva disposició en l’expedient que tenien dret a 
revisar i que la informació ha estat sempre a la seva disposició en l’expedient 
d’aprovació del pressupost, que la situació és difícil per a tots i això genera tensions i 
crispacions. Per això traiem el punt i procurem arribar a l’acord que s’hagi d’arribar. 
Aquestes places ja constaven en la RLT de l’any 2011. En aquest ajuntament, ens 
trobem en aquests casos, però també en altres, com la Tresoreria, el cap de policia, 
etc. Això és normal i habitual en la majoria d’Ajuntaments, no s’ha intentat amagar res 
a ningú i assumeixo la responsabilitat. Si hi ha una solució millor , ells l’assumiran . 
 
Comenta que han de solucionar un error material de l’any 2013. També per canvis que 
hi ha hagut en aquest ajuntament. Volen demanar ajuda a la DIba per valorar aquests 
llocs de treball. Demanen a la DIBA que valori el sou de les places corresponents. Quan 
la DIba ens ho digui, adequarem la nòmina d’aquella persona a la quantia que digui 
la DIBA. 
 
És un error que s’ha de solucionar i esperarem a les reunions que facin falta perquè 
aquestes dues persones tinguin reconeguda la feina. 
 
Com a modificació de la RLT, passa per unes reunions entre l’Ajuntament i el comitè i 
no s’han fet perquè entenia que no calia fer-les. Per això es vol treure aquest punt i 
avui aprovar el pressupost, que estem al mes de juliol i toca aprovar-lo. 
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El Sr. Albert Gil diu que està molt bé reconèixer els errors i responsabilitzar-se. Que ells no 
diuen que es vulgui ... però que coses com aquestes s’han de comentar a les reunions 
de pressupostos i s’ha de parlar amb el comitè. Entenen que és la solució que s’ha 
trobat i que si abans es parlava, ara s’ha de parlar també i, per tant, esperen que hi 
hagi una manera de trobar una solució entre tots. 
 
 
El Sr. Carles Fernández diu que és de molt mal gust insinuar que algun treballador de 
l’Ajuntament se li va passar de posar-ho l’any passat i que és veritat que ells tenen el 
dret de consultar la informació, però també es pot facilitar. Ell no entrarà en aquest 
debat, però creu que no tenia cap intenció d’enviar-ho. 
 
 
Es passa la retirada de la relació de lloc de treball a votació, la qual queda aprovada 
per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, 
d’ERC i D’ICV.EUIA i 7 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal del 
PSC 
 

 
Torna el llum i es passa a la gravació de la sessió. 
 
 
 
Sr. Fernández.- ...per tant, ens ho va enviar i, per tant, vam prendre consciència. 
També en el fet d’enviar-nos-ho, comentaré també que, home, si s’envia i s’envia als 
regidors i a alguna persona que no és regidor, no tinc cap inconvenient en què s’enviï, 
en tot cas que s’enviï a  tots els regidors.  S’ha enviat a una persona que no és regidor i 
no hi ha cap problema perquè es una persona que, de vegades, ve a reunions, de 
debat polític del pressupost i, per tant, no tinc cap inconvenient en què se li enviï a 
aquesta persona, no és cap queixa, però si se li envia també a aquesta persona, home 
jo he ho he reenviat i ho reenvio, però potser estaria bé, incorporar a tots els regidors 
de l’oposició que ho tinguessin. No és cap queixa, és a dir, encantat, perquè és una 
persona que fa l’esforç, sense ser regidor, i em sembla fantàstic que se li enviï aquesta 
informació perquè d’aquesta manera el seu grup pot treballar aquests temes, però 
home, igual que es fa amb aquesta persona, en aquests regidors que formen 
l’oposició que ho tinguin de primera mà, no esperar que un tingui el moment de 
reenviar-los-hi.  
 
Per la resta, si no recordo malament el que fa la Diputació no és assignar salaris, sinó 
recordo malament quan vam fer la primera valoració de lloc de treball, el que fa no és 
assignar salaris, sinó que assignar unes puntuacions i els salaris després els assigna 
l’Ajuntament en base a la puntuació, però la Diputació no diu un salari, no està dient 
una puntuació i després aquesta puntuació, en funció d’uns barems salarials de 
l’Ajuntament, que fixa l’Ajuntament, fixa un salari. Amb iguals valoracions ajuntaments 
poden tenir salaris diferents, per tant, l’assignació salarial, és una matització tècnica, 
Diputació el que fa és una valoració de puntuació de llocs de treball, en funció de 
molts criteris, responsabilitats, perills i qüestions i després això dóna una puntuació i 
després, l’Ajuntament en base a aquesta puntuació i en base a uns criteris que fixa 
l’Ajuntament si que quan aplica salari, aplica els mateixos conceptes salarials, els 
mateixos valors  a tothom en funció de la puntuació. Això pot donar el cas, perquè 
sembla que pel que vostè ha dit que la Diputació fixa el salari i no, el salari el fixa 
l’Ajuntament, però tal com dic, en ajuntaments diferents, una mateixa puntuació vol 
donar lloc a salaris diferents.  
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. 30 minuts ha generat aquest debat i encara 
no he intervingut jo i això que estem parlant d’un tema que no és tema. Estem parlant 
d’una errada de l’any 2013, de la qual vostè ha volgut  assenyalar responsables polítics 
i ha parlat de mal gust excusant-se en un tècnic. Això no ha passat aquí, el regidor 
d’hisenda ha volgut assumir unes responsabilitats per una errada. Una errada que no 
cal assumir cap mena de responsabilitat. Vostès, que tenen la feina de fiscalització 
com a oposició, tampoc vam detectar aquesta errada, per tant, 17 regidors, incloent-
me a mi mateix, a l’any 2013, quan aquest document ve a aprovació, no el veiem 
ningú. Ningú dels 17 que estem aquí. 17 no perquè el Sr. Benito no hi era, però els 17 
estàvem aquí l’any passat no detectem aquesta errada. Estem parlant d’una simple 
errada, això li pot passar a qualsevol. És humà, és molt fàcil i estem parlant d’una 
continuïtat de llocs de treball que al 2011 hi eren, al 2012 continuen sent-hi perquè no 
es produeix cap modificació de la relació de llocs de treball i al 2013 es produeix la 
modificació perquè es fa una contractació nova d’un tècnic d’administració 
econòmica i amb aquesta incorporació en plantilla d’aquest tècnic d’administració 
econòmica, cal fer la modificació de plantilla i la modificació de llocs de treball i això, 
quan aprovem el pressupost l’any passat no ho detectem ningú i aquest és el 
document que està equivocat, no el que volíem portar avui aquí com a modificació 
de llocs de treball que no és tal modificació perquè, com molt bé vam dir a la comissió 
informativa, no hi ha cap modificació a la plantilla. La plantilla és la mateixa, 
exactament la mateixa, però regularitzàvem la situació errònia de l’any 2013 i aquesta 
l’haurem d’arreglar un dia o altre, no avui, avui hem arribat a aquest acord que és 
millor retirar aquest punt, però això donat per un debat de 30 minuts, per no dir res 
perquè realment el que hi ha és molt senzill d’entendre i molt fàcil. Unes places que 
estan en plantilla i uns llocs de treball que han d’estar en la relació dels llocs de treballs, 
hi ha d’estar perquè s’estan exercint. S’estaven exercint al 2011, s’han exercit al 2012, 
s’han exercint al 2013 i s’estan exercint al 2014. És així de senzill. Doncs això ha de tenir l 
regularització pertinent en la relació de lloc de treball i el document equivocat és el 
del 2013, per tant, en properes sessions plenàries, entenem que haurem d’arribar, com 
ha dit el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Albert Gil, haurem d’arribar al debat 
que calgui, si és que això dóna més de sí, posar-ho en el lloc adequat i si es demana 
valoracions de llocs de treball és perquè n’hi ha 3 que no estan valorats i, per tant, 
caldria que la Diputació ens fes aquesta feina i amb la valoració de l’any 2002, que és 
la que tenim vigent en aquest moment, doncs amb el comparatiu d’aquell any, del 
2002, es fes la traslació directa de com han de quedar aquestes places en base a 
puntuacions. A partir d’aquí, no hi ha res més, simplement és això, la proposta és retirar-
ho i un cop retirat, entrar en el debat del pressupost que entenc que és el debat que 
ha de ser interessant. Jo no tinc massa més a dir, passem a votació la retirada de 
l’acord quart d’aquest apartat de l’ordre del dia. 
 
Passem a votació 
 
Sí, aprovat per 10 vots favorables i 7 abstencions. 
 
Continuem amb el debat de l’ordre del dia i ja concretament amb el que és 
pròpiament el pressupost municipal per a l’exercici 2014 i l’annex amb la plantilla de 
personal. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez  
 
Sr. Álvarez.- Vaig a prémer el botó perquè es pugui veure  la tele. Un moment. 
 
Bé, miraré de ser al més ràpid possible perquè, de fet, les xifres, els imports ja s’han 
comentat en la comissió informativa i també perquè se m’ha demanat una brevetat 
que, de vegades, no tenim. Passo de l’índex perquè, en principi ja ho veurem tot. Aquí 
tenim un resum del que seria el pressupost per aquest any 2014, on podeu veure el 
total d’ingressos de 10.723.000 €. El mateix import de despeses. En la part esquerra de 
la pantalla tenim  els ingressos  i en la part dreta tenim les despeses del 2014. Tenim 2 
divisions horitzontals, una que seria el pressupost ordinari, que seria aquesta part d’aquí 
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dalt i un capítol d’inversions i d’actius financers que estaria aquí, a part de sota de la 
pantalla. Comentar molt per sobre, perquè ara veurem en detall cadascun dels 
imports, que en el capítol d’ingressos, en el capítol 1 d’impostos indirectes, on tenim 
l’IBI, l’impost de vehicles, IAE, etc., preveiem que ingressarem 5.814.000 € en números 
rodons, en llicències d’obres 146.000 €, en taxes, preus públics i altres ingressos. Aquí 
tenim 1.759.000 €, en transferències corrents 2.644.000 € i en ingressos patrimonials 
32.850. Això fa un total de 10.398.000 €, que dóna un resultat ordinari de 3.000 €, que 
després s’aplica a la inversió. Finançarem una part de les inversions, concretament 
3.000 € per l’ordinari. Tenim 150.000 € en el capítol 8, que aquesta és la bestreta de 
personal que la tenim en despeses i, per tant, no afecta al pressupost. Aquest import el 
tenim des de fa 2 anys, crec recordar que per solucionar o intentar solucionar, de la 
manera més elegant possible, el tema de la paga que no es va poder efectuar el 
desembre de fa 2 anys, si no recordo malament i tenim un ingrés previst de 175.000 € 
previst per inversions que, en principi seria un import de Diputació que estaria exempt 
de pagament d’interessos. Això pel que fa a ingressos i pel que fa a despeses tenim el 
capítol 1 de despeses, que seria el capítol de personal amb 3.595.000 €. El capítol 2 de 
despeses corrents 4.662.000 €. Despeses financeres, interessos 225.000 €, transferències, 
són les subvencions que fa l’Ajuntament 831.000 € i els préstecs, aquesta és la quantitat 
que tornem cada any de préstecs, aquest any tornarem 1.080.000 € en inversions un 
total de 178.000 €, que són els 175 que ens vénen de Diputació, li demanarem a 
Diputació i els 3.000 € que invertirem des de l’ordinari i el que he comentat ja del 
capítol 8 que no afecta al resultat perquè també està amb ingressos.  
 
Anem a ingressos ordinaris, aquí tenim el que seria l’escalat en quant a ingressos de 
l’Ajuntament. Veiem que el que seria l’escalat, en quant a ingressos de l’Ajuntament 
veiem que el 36,67 % dels ingressos vénen de l’IBI, en total hi ha aquests 3.813.000 €, les 
transferències corrents que són els diners que ens vénen d’altres administracions, 
principalment de la participació en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat 2.644.000 
euros. Això entre aquestes 2, amb aquests 2 capítols tenim el 60 %, una mica més del 
60 % dels ingressos de l’Ajuntament. En taxes, preus públics i altres ingressos, gairebé un 
17 % amb un import de gairebé, amb un import d’1.759.000 €, l’IAE és actualment el 
8,32 € dels ingressos de l’Ajuntament amb 865.000 €, l’impost de vehicles 781.000 €, la 
plusvàlua 355, llicències d’obres 146, ha passat a ser només l’1,41 % del nostre 
pressupost i 32.850 €. Aquí tindríem ingressos de lloguer d’instal�lacions esportives i 
interessos per dipòsits bancaris. Tenim una, aquesta potser me la saltaré, molt ràpid, 
tenim una evolució dels ingressos des de l’any 2009, veiem que l’IBI té un increment 
respecte de l’any anterior de l’1,52 %, passem de 3,756 a 3,8013, l’impost de vehicles 
pràcticament no té diferència, la plusvàlua té un increment important respecte de la 
previsió de l’any 2013 i és que els drets de l’any 2013 han estat molt bons i, per tant, 
creiem per alguna operació que se’ns ha traslladat que podrem arribar a aquest 
import de 357.000 €, l’IAE s’incrementa una mica, això ve dels prepadrons que ens 
trasllada Diputació, per tant, són imports que estan contrastats, que estan cotejats, les 
llicències d’obra baixem pel tema del pla d’ajustament, hem posat l’import del pla 
d’ajustament, l’any passat eren 167.000 €, vam tenir molts més i aquest any posem 146, 
amb el que seria taxes i preus públics tenim una davallada d’un 5, 51 %, passem 
d’1.862.000 a 1.759.000, en transferències corrents creiem que tindrem una aportació 
més gran per part de la Generalitat i tindrem una rebaixa no gaire significativa, però sí 
una baixa amb les transferències de l’estat i amb el ingressos patrimonials que queden 
pràcticament igual que l’any passat.  
 
Novetats respecte de l’any anterior, les previsions s’han fet amb criteris de prudència, 
es manté l’import previst per l’impost sobre béns i immobles d’autopistes, l’IBI 
d’autopistes i les previsions, com he comentat abans, s’han fet en base als prepadrons 
que ens han traslladat i facilitat des de l’organisme de gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona. Baixem, com he comentat també, respecte de l’any 2013, la previsió 
d’ingrés de l’ICIO que passa de 165.000 € a 146.000 €, amb el tema de taxes, preus 
públics i altres ingressos també tenim una baixa d’un 5,51%. Bàsicament, respecte de 
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l’any anterior que hem canviat el pressupost del CEM, l’any passat havíem fet, per 
primera vegada, un pressupost que en realitat eren 2 pressupostos diferents per veure 
com funcionava el CEM, però que després es va fer un consolidat, lògicament. Això 
s’ha ajustat molt més aquest any i en principi, per una davallada d’ingressos del CEM 
respecte de les previsions inicials que havíem tingut a l’any 2013, doncs tenim aquesta 
baixa del 5,51 %. En el capítol de transferències corrents, aquí tenim la PIA i les ajudes 
de la Generalitat, es preveu una reducció, com he dit abans, de la PIE, però un 
augment una mica important de la Generalitat de Catalunya que, en principi, ha 
agafat el compromís i esperem que aquest any es compleixi d’aquest import ingrés. 
Amb ingressos patrimonials, aquí tenim ingressos de lloguer d’instal�lacions esportives, 
ingressos de préstecs i etc. Estem deixant, pràcticament, el mateix import de l’any 
passat que es va complir de 32.850 €. En quant a despeses,  tenim també el mateix 
escalat que teníem en ingressos. El 18 %, pràcticament, de les despeses concretament 
1.866.000 € es destinen a Serveis Urbans i Mobilitat. El15,63 %, 1.624.000  a Hisenda. Aquí 
tenim des d’amortització de préstecs a retorn de préstecs,a personal, etc. Aquí està 
inclòs també el capítol 1 de personal. El 12,11 € va destinat a Serveis generals, 1.258.000 
€, 900.000 € a la seguretat Ciutadana i Via Pública, 782.000 € a Medi Ambient i així fins 
arribar, no entro en detall de la resta que són inferiors, al 100 %, que serien aquells 
10.395.000 € del total de pressupost ordinari.  
 
Aquí tenim l’evolució, igual que teníem en ingressos, tenim l’evolució en les despeses 
de l’ordinari des de l’any 2010 en aquest cas. Respecte de l’any anterior, els òrgans de 
govern tenen una variació de 17,15 % superior. Aquí hem solucionat el tema que en el 
capítol 1 teníem una seguretat social que crec recordar que s’estava aplicant a 
seguretat pública i s’havia d’aplicar a òrgans de govern. Aquest any, ho hem deixat 
on ha de quedar-se i d’aquí aquesta diferència important. En realitat, tot ha quedat 
igual, però aquests 40.000 € vénen amb aquest concepte. Això ho vaig comentar a la 
comissió informativa. Serveis Generals tenen un increment d’un 5 %, Urbanisme té una 
rebaixa important de pràcticament un 74 %. Hem de comptar que l’any passat es van 
aprovar inversions plurianuals, 1.808.000 €.  
 
Aquest any, aquesta partida queda molt rebaixada amb 472.000 €. Seguretat 
ciutadana i Via pública té un increment d’un 2,18 %. Una baixa important la tenim 
amb Hisenda amb un 11, 31, etc. Així, al final, que seria aquesta línea que poden veure 
aquí, passem d’un pressupost del 2013 en quant a despeses de 10.825.000 € a un 
pressupost previst per a l’any 2014 de 10.395, el que suposa una baixa global d’un 6,31 
€ respecte a l’any anterior. Igualment, el nostre pressupost baixa aquest percentatge, 
un 6,31 %. 
 
Per econòmica tenim les despeses de personal que es corresponen al 34,6 % del nostre 
pressupost, 3.600.000 € en números  rodons, al capítol 2,  4.662.000 € que serien el 44,85 
%, amb aquests 2 capítols, el capítol 1 i 2 tenim, pràcticament, el 80 % del pressupost. 
D’aquests 2 capítols tenim el 80 % del pressupost. Aquí tenim, es veu clarament, les 
despeses de personal que seria aquesta barra d’aquí i aquí tenim el capítol 2 que, a 
diferència de la resta de capítols són, despeses financeres, és un 2,17 %, 225.000 € i les 
subvencions que donem a entitats i demés doncs 831.000 € que corresponen al 8 %. 
 
Tenim una evolució del 2010 al 2014 per capítol econòmic, el capítol 1 de despeses de 
personal ha tingut un increment d’un 2, 56 € respecte de l’any anterior. El capítol 2 té 
un increment d’un 3, 64 %. Les despeses financeres, els interessos que paguem pels 
préstecs baixen un 6 %, això és una bona notícia. Una mala notícia és que no tenim 
diners per invertir i baixem un 87 % respecte de l’any anterior. Passem d’1.394.000 a 
178.000 €. Tot i que l’Ajuntament, per ràtio podria endeutar-se ja aquest any, està 
incomplint el pla d’ajustament i el que hem decidit és que, tot i que es podria fer, ens 
esperem a l’any 2015 com a primer any per mirar l’endeutament per invertir una altra 
vegada. Amb el que hem estalviat amb aquests 2 o 3 anys que no hem demanat 
préstecs, aquest any, per exemple, estalviarem 1.300.000 €, que són molt importants pel 
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deute que té l’Ajuntament. En general i per capítols, doncs la baixa respecte a la 
variació, respecte del 2013 és un 7,61 %. Aquí tenim comentaris respecte al capítols, es 
pren, com a base, la plantilla orgànica general i el personal del centre esportiu 
municipal. Aquesta és una de les modificacions que explicaré en l’apartat de 
personal. S’han incorporat les 26 persones, treballadors que tenim al centre esportiu 
municipal. Les despeses en capítol 2, bàsicament, són degudes a majors consignacions 
destinades a manteniments i continuem amb el pla d’ajust que com he comentat 
abans, ens queden 8 anys encara. Les despeses financeres, que baixen un 6 %, 
respecte del pressupost de l’any anterior estan calculades i són les que han de ser per 
cobrir les despeses d’interessos d’aquest any 2014. En quant a transferències corrents 
que hi ha un important augment respecte de l’any anterior, concretament d’un 20,14 
% . Aquí hem incorporat el pressupost a ajudes que, en teoria, haurien de venir d’altres 
administracions, bàsicament de la Generalitat, que, de vegades, no vénen quan han 
de venir i que ens trobem en una situació en què hi ha entitats, com per exemple, les 
escoles bressol del municipi que compten amb les ajudes de la Generalitat que en 
quant a finançament va molt justes, que l’Ajuntament el que pot fer amb aquesta 
maniobra d’incrementar aquesta partida doncs és sempre i quan l’Ajuntament estigui 
en condicions bones pel que fa a tresoreria, avançar els diners que després 
l’Ajuntament rebrà per part d’administracions superiors bàsicament de la Generalitat i 
en quant als préstecs doncs tenim una baixa també, una variació de la baixa de 4,06 
% respecte del pressupost de l’any 2013.  Aquest seria l’annex d’inversions, diguem-ho 
així. Tenim 175.000 € que demanarem a la Diputació i tenim 3.000 € que financem des 
de l’ordinari i la distribució que proposem per aquests diners d’aquest any són 48.000  € 
en una partida genèrica de condicionament d’edificis municipals, 17.500 €  per equips 
per processos d’informació. Aquí tenim ordinadors que són molt necessaris, tenim 
necessitat de comprar ordinadors. Tenim alguns que són molt vells i que no permeten 
treballar tot lo bé que s’hauria de treballar, per tant, canviarem ordinadors. Canviarem 
també algunes fotocopiadores que va acabar fa temps el rènting i aquest any ja 
podem incorporar una part del pressupost d’inversions per invertir amb aquests 
conceptes. Tenim una partida genèrica, que seria aquesta d’aquí d’inversions de 
reposició, actuacions en espai urbà de 80.000 €. Tenim 23.500 € per l’adquisició d’un 
vehicle de policia i tot l’equipament del vehicle de la policia i tenim 6.000 € per 
adquisició d’equips per processos d’informació i 3.000 € per la biblioteca, en total 
178.000 € que com he dit, són 175 de la Diputació i esperem que ens vinguin, haurem 
de fer la petició i 3.000 € que financem amb estalvi de l’ordinari.  
 
Aquesta ja és l’última, documents de personal que formen part de l’expedient de 
pressupost, la plantilla i l’annex de personal. Les novetats són les que havíem 
comentat. A part de tot això que hem estat comentant abans, la incorporació dels 
treballadors del centre esportiu municipal amb la seva descripció de la plaça segons 
el seu conveni. Tenim 2 convenis actualment a l’Ajuntament per parlar que tots ens 
entenguem el conveni de l’Ajuntament, per dir-ho així, l’històric, el de tota la vida i el 
conveni de les instal�lacions esportives municipals, que és diferent, de moment, i, per 
tant, el que s’ha fet és incorporar a la plantilla els treballadors del centre del centre 
esportiu municipal amb la descripció de la plaça que tenim en el conveni del centre 
esportiu municipal. Creem 26 noves places en la plantilla que són les que vénen del 
centre esportiu municipal. Com en el document annex de personal, hi ha literatura, 
diguem-ho així, que el que diem és que pel que fa als funcionaris no hi ha variació 
respecte del 2013. Pel que fa als laborals, tenim la incorporació d’aquestes 26 noves 
places que vénen del centre esportiu municipal. Pel que fa a eventuals no hi ha 
variació. Pel que fa a les amortitzacions, no es preveu cap amortització de cap plaça 
aquest any. Tenim en marxa, 2 processos de selecció actualment, una convocatòria 
de 6 places d’agents de policia i una convocatòria per una plaça de treballadora 
social que la contractarem de manera laboral i temporal.   Dir també que a l’annex de 
personal, també hi figura tot un llençol, dic llençol perquè és un document gran, del 
qual ahir vam passar una còpia al comitè, on figuren totes les places de l’Ajuntament 
en tots i cadascun dels conceptes retributius que cobren els treballadors d’aquest 
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ajuntament. Aquest document excel, que és un document diem llençol perquè són 
diferents pàgines en format A-3 grapades, diguem-ho així i també forma part del 
document d’annex de personal i jo crec que he intentat ser ràpid i ja ho he dit tot. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Dani Martín en nom 
d’Iniciatia per Catalunya Verds?  
 
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, nosotros antes no hemos dicho nada porque 
pensábamos que la discusión era ahora, no tocaba antes, por lo tanto yo diré algo 
sobre el punto anterior muy breve. 
 
A ver, es un presupuesto el que estamos aprobando hoy que no nos podemos abstraer 
del día, estamos a día 3 de julio, yo creo que lo hemos hecho muy mal, que podíamos 
haber esperado al lunes día 7 y ya podíamos haber dicho San Fermín y así 
aprobábamos el presupuesto municipal de San Fermín. Al paso que vamos, el 
presupuesto 2015, probablemente, lo podemos hacer en fiesta mayor por como lo 
llevamos, no? A ver, es un presupuesto donde nos están planteando lo que 
normalmente, tiene chicha en la discusión de los grupos municipales, que es en el 
tema de inversiones, con unas inversiones de este año que no viene de años 
anteriores, de 178.000 €, por lo tanto, un presupuesto con poca chicha i con poca 
discusión que en cualquier otro pleno de este tipo daría para debatir más tiempo. En el 
tema de lo que antiguamente se llamaba ordinario i demás, es el presupuesto que si 
no el alcalde i el Sr. Álvarez continuamente nos viene diciendo, es del año 2012, que 
son presupuestos cautivos, que són presupuestos donde hay poco que hacer y que, 
por lo tanto, la discusión es poca, que hemos conseguido avances importantes en el 
tema de lo social sobretodo en el presupuesto del año pasado y que se han 
consolidado este año, que nosotros esperamos y aspiramos que este año, realmente, 
se lleguen a agotar todas las partidas que hacen referencia a Benestar Social, esas 3 
partidas que se crearon ya en el presupuesto del año anterior que no se agotaron i 
demás y podríamos seguir hablando i “ tatatí-tatatá “. 
 
Como es un presupuesto continuista yo he estado tentado de recuperar lo que dije o 
dijimos en la discusión de mayo del año pasado i volver a repetir lo mismo i así 
hubiéramos quedado todos igual de bien, pero bueno, no lo diremos. 
 
Me sorprendió cuando recibí toda la documentación del pleno, no recibir el tema de 
la plantilla ni el tema de nada, cuando es un tema que se dijo, en la reunión que 
tuvimos el jueves, creo que lo dije yo, no hemos recibido el anexo de la plantilla que se 
tiene que aprobar con la documentación y para mi sorpresa la recibimos, yo creo que 
fue entre el día 1 y el día 2. Parte 1 el día 1 i parte 2 el día 2. La verdad es que al 
recibirla tan tarde, después de haber ya discutido con los compañeros de Iniciativa el 
tema del presupuesto, me lo miré. Normalmente, no lo hago, yo soy de los que en el 
año 2013 le hice un vistazo en diagonal, pero este año al recibirla tarde, pues sí, me la 
miré y yo tengo que reconocer que yo detecté sólo un error, no los 2. Detecté uno i lo 
comenté con gente que sabe mucho más que yo para saber qué se debe hacer que 
no se tenía que hacer. La verdad es que el tema este, yo creo que daba para una 
discusión de media hora, no la voy a  alargar. Creo que es un tema lo suficientemente 
importante para que se nos hubiera comunicado a los grupos, yo no vine el día 2 a 
mirar la documentación porque el voto ya estaba decidido y, por lo tanto, era venir 
aquí y decirlo que ha dicho Carles y lo que ha dicho Albert sobre el tema y nada más.  
 
Creo que hemos cometido varios errores. Un error es que hemos hecho sólo una 
reunión de presupuestos, por lo tanto, este año nadie nos podrá acusar de que nos 
hemos agotado en reuniones y reuniones sobre el presupuesto. No es verdad. Vamos a 
aprobar hoy un documento que se nos pasó a los grupos políticos, Manel 
Probablemente tendrá la fecha, yo no. El mes de febrero o marzo tal vez y que yo 
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recuerde lo único que se incorporaba a aquel documento son los 178.000 € de 
inversión, por lo tanto, quiero decir que es un documento que se podría haber 
aprobado tranquilamente ya en aquella fecha y creo que  nivel de agilidad, a nivel 
de trabajo municipal hubiera sido mejor aprobarlo en las fechas que corresponde.  
 
Sigo diciendo que me gustaba mucho  la presentación de quesitos de Manel i que se 
viera las comparativas y demás. Veo que es más sucinta, más comprimida que otras y 
espero que cuando vayamos a algún Consell de Poble y no nos encontremos con 
alguna diapositiva que no hayamos visto. Gracias  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín? Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya ?  
 
Sr. Gil.- Sí, si és cert que aquest pressupost no ha variat massa com diu el Dani, 
respecte del que hem estat parlant. L’any passat ja ho vam dir i ho tornarem a dir. Ara 
ja hauríem de començar a treballar el de l’any vinent perquè és que si no estem en la 
situació que estem.  
 
Nosaltres, ens ho agafem per l’altra banda i quan veiem aquest números i veiem 
aquestes rebaixes i veiem les comparatives del ICIO i clar, entenem no sé si es un 
pressupost, no sé com ho ha anomenat, però sí que és veritat que estem en mínims. 
Entenem que estem parlant de partides o hem parlat de partides que són ridícules o, 
fins i tot, fent comentaris l’altre dia d’algunes modificacions amb temes esportius que, 
probablement, com a quantitat són ridícules les aportacions de l’ajuntament , però 
que amb les retallades que s’han estat fent i els ajustaments de partides i tal doncs no 
són tan ridícules, per tant, d ‘aquí que hi hagi moments que has de valorar o has de fer 
consultes del que representi aquesta aportació extraordinària de certes coses per part 
de l’ajuntament perquè la situació és com bastant límit. Entenem també que les 
partides de Benestar s’esgotaran o s’arribarà fins al màxim on es pugui perquè també 
vam parlar, en el darrer ple, que el problema aquest és que estem dins d’unes caselles 
que no ens permet sortir i que, probablement, de vegades, doncs voldries fer de més, 
però les pròpies lleis o les pròpies peticions que hi ha doncs no et permet acabar les 
partides, però sí que estem convençuts que es farà l’esforç per ajudar al màxim 
possible. No sé si s’esgotaran o no, quedaria malament dir que tant de bo les 
esgotéssim. No ho sé, que si les hem d’esgotar i l’any que ve s’ha de demanar un altre 
esforç addicional, doncs fem, el que sí que volem dir és que, probablement, no se’ns 
cregui, com ens passa tantes vegades, però intentaríem tenir la mateixa coherència 
fos una altre grup polític qui manés. Amb la situació actual, nosaltres no ens veiem 
disposats a dir què faríem més coses o faríem altres coses perquè és que realment, 
amb els diners que hi ha no anem enlloc. El que sí que demanem és que amb aquests 
80.000 € que es parla d’aquesta partida tinguem present escoltar a... a parlar amb la 
gent. Sí que és veritat que a la Torreta hi ha el consell de poble i, per tant, esperem que 
si s’ha de fer qualsevol cosa es consulti el consell de poble. Ja ho vam dir en el seu 
moment que hem d’entendre que el consell de poble no és una decisió de no sé què, 
però si hi ha 3 opcions doncs que es consulti allà i sigui, al final, la gent qui acaba 
decidint, no l’alcalde, no el regidor o no un tècnic que diu que allò és més important 
que qualsevol altra de les coses que s’estiguin proposant. Igual que hi ha a la Torreta el 
consell de poble, doncs a Santa Agnès a través del regidor o amb la gent que al final 
de tot, no estarà al consell de poble, però són la gent que tots sabríem a qui anar a 
buscar si s’hagués de consultar en diferents àmbits, doncs que se’ls escolti, que al final 
de tot, és el que diem, no hi ha diners, doncs hem de fer més reunions, hem d’escoltar 
a més gent, hem de parlar més vegades. Al final, com tantes vegades diem, estem 
aquí perquè ens devem a qui ens devem i estem fent un esforç que, probablement, no 
se’ns valorarà mai. Doncs ja ho sabem, no esperem que se’ns valori, però ara ens toca 
fer més feina, per tant, el que sí que dèiem és això i el que sí que teníem una altra 
vegada és el fet de dir, bé, hi ha un altre ingrés que hauríem de tenir present que és el 
conveni amb la Roca Village. Aquesta gent van arribar a un conveni amb 
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l’ajuntament que això era un ingrés, per tant, recuperem-lo i aconseguim que aquesta 
gent ens facin efectiu aquest ingrés, de la quantitat que sigui, però que segur que amb 
les necessitats que tenim, actualment, doncs benvinguda serà. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més? Sr. Carles Fernández, 
en nom del PSC?  
 
Sr. Fernández.- Sí, home jo, com cada any, començo amb al data d’aprovació del 
pressupost. Ens anem superant. En 7 anys, 7 pressupostos que han presentat aquest 
alcalde i aquest regidor d’hisenda, ni un l’hem pogut presentar abans de la finalització 
de l’any. Jo no sé si és que els importa molt poc el pressupost, ja no ho sé, ja no sé què 
és, de veritat, i aquest any que arribi el 3 de juliol. Aquest pressupost serà efectiu d’aquí 
un mes, un mes i una mica més entre l’aprovació i  l’exposició al públic i tal, si no hi ha 
al�legacions, serà efectiu, si hi haguessin al�legacions, no seria efectiu fins al ple 
setembre, ordinari o es fes un ple extraordinari. Això demostra, per part de vostès, que 
el pressupost els és igual, és que el que demostra és que després de 7 anys, d’haver 
estat incapaços d’aprovar un pressupost abans de la finalització de l’any i que 
comencem l’exercici amb un pressupost ja aprovat i ferm i que cada any, anem més 
enrere, això, per a mi, l’única explicació que hi ha és que per a vostès el pressupost és 
una cosa feixuga, una cosa que els molesta i és un tràmit a superar, no un element de 
gestió perquè aprovar un pressupost avui i dir que és un element de gestió, aquí hi ha 
una contradicció, l’element de gestió ho és tant en quant tu l’aproves i quan 
comença l’exercici pots gestionar aquest pressupost. Ara el que estem gestionant és 
un pressupost prorrogat de l’any anterior, per tant, diguem-ne aquí es demostra, 
bàsicament, és això el que volia dir, és que després d’això ja no fa falta res més, és a 
dir, sincerament, és molt trist i demostra, no ho sé, ja no sé si incapacitat, si manca de 
voluntat o que. Jo m’espero que, al final, com sempre fa l’alcalde, hi haurà una 
felicitació al regidor d’hisenda per la bona feina d’aprovar un pressupost i així, però és 
que clar, un pressupost que presenta el 3 de juliol, jo no sé si aquest pressupost està 
preparat des de fa molts mesos o no. Entenc que no, perquè si estava preparat des de 
fa molts mesos i no s’ha portat a aprovació, ja no sé què pensar.  
 
He mirat, he consultat ara aquí el correu la primera documentació de pressupost que 
ens va facilitar el Sr. Álvarez  era el 15 de maig per correu electrònic, havíem tingut una 
reunió prèvia, una reunió pocs dies abans, però jo la que he trobat aquí en el meu 
correu electrònic, la primera documentació que vam demanar que ens enviés allò on 
hi haguessin les 2 partides i hi hagués també el comparatiu amb l’any passat i així, 
m’apareix com a data d’enviament el 15 de maig i això normalment no s’equivoca i 
no recordo quan va ser la reunió prèvia que vam fer, potser 2 o 3 setmanes abans o 
així. Clar, alguna cosa no està anant a l’hora, és a dir, jo crec que aquest municipi es 
mereix, després de 7 anys, que el pressupost sigui l’element de gestió que ens permet 
fer les coses i millorar. Al menys, aquest any, han fet una cosa millor que l’any passat 
que és que no han esperat a posar a disposició o publicar la subvenció, perquè suposo 
que ja estava prorrogat el pressupost i això ha facilitat d’ajudes socials s’ha fet ja, 
suposo que ... l’any passat no ho era i per això no es va poder fer, però clar és que 
l’any passat ens vam trobar amb aquest problema, que és que una cosa tan 
important, no aprovar-se le pressupost en el temps que toca, que toca no tan 
legalment sinó per un tema de gestió, ja no estem parlant de temes legals, estem 
parlant de qüestions de gestió i la gestió és important per fer bé les coses. A partir 
d’aquí, jo poca cosa més, només tinc 2 o 3 qüestions a dir.  
 
El pressupost municipal, pel que fa a les partides d’ingressos bàsiques, no ha baixat en 
aquests anys. No ha baixat. Aquest any, si traiem les inversions i comparem, hi ha una 
davallada de 100.000 €. No arriba a 100.000 €. 10.398.000 € aquest any, 10.490.000 € 
l’any passat i si entrem a analitzar una mica en detall algunes partides d’ingressos 
veiem que hi ha algunes que pugen, altres que baixen, però una partida que baixa de 
forma important i que pot justificar, n’hi ha 2, 1 al CEM, que hi ha una previsió 
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d’ingressos de 126.000 € menys que l’any passat, pel que fa al pressupost. Això ens està 
dient que el CEM, el fet d’agafar-lo tampoc va ser tan bon negoci ni està anant tan 
bé com el Sr. regidor d’Esports ens ha anat explicant en algun moment perquè 126.000 
€ menys són bastants calés, bastants calés.  
 
Després una altra previsió de l’ICIO de menys 20.000 €. Aquesta ja ha estat atípica amb 
el tema de l’ICIO i, per tant, veurem si això, però això que ens ve a dir, que la partida 
pressupostària, els ingressos del que disposa l’Ajuntament no han anat disminuint, no 
han crescut com voldríem per poder satisfer totes les necessitats. Evidentment, les 
necessitats han crescut més que els ingressos, això és cert i, per tant, si les necessitats 
han crescut més que els ingressos, aquest ingrés, aquest creixement d’ingressos no és 
suficient per donar cobertura a totes les necessitats i això és el que fa difícil poder 
gestionar les coses, com nosaltres els hi vam fer en aquesta legislatura 2 ofertes per 
posar-nos d’acord i treballar conjuntament i les han rebutjat, doncs no esperin que, en 
aquests moments, nosaltres aprovem aquest pressupost, també ho volem dir de forma 
molt clara. 
 
Espero que aquí, en aquest pressupost, no crec que estigui incorporat aquell 
compromís,  al qual vam arribar conjuntament amb uns veïns de Santa Agnès per 
solucionar una situació determinada amb un projecte d’urbanització, entenc que aquí 
encara no està incorporat això, que això és un tema que, en principi, aquest mes de 
juliol havíem de donar resposta i espero que en el ple ordinari donem resposta, si no jo 
espero que ho fem i que aprovem les bases per això i que veiem com s’ha de fer la 
modificació pressupostària, possiblement no calgui passar per ple i, per tant, no serà 
necessari, però sí que voldré saber perquè vam arribar a un compromís i aquest mes 
de juliol s’ha de fer efectiu perquè ja estem una mica en el límit. Després suposo, és 
una qüestió que vaig comentar, com no, la documentació que tenim és la que se’ns 
va facilitar i allà encara no estava, suposo que el nom de la partida de solidaritat amb 
el tercer món s’ha corregit. Entenc que s’ha corregit i, per tant, perquè no aparegui 
aquest 1 %. Nosaltres pel que fa a la resta del pressupost, hi ha coses que provenen 
d’anys anteriors que s’han aconseguit millores per part de tots els grups, sobretot en els 
àmbits de Benestar Social i altres qüestions que ja no hem entrat a debatre, hi ha un 
desacord molt important entre el nostre grup i el govern actual i, per tant, per 
coherència interna nostra, nosaltres no donarem suport a aquest pressupost. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- Un comentari global als tres grups, que han començat tots dient que es 
posa a aprova el mes de juliol i és veritat. Això és irrefutable i ningú pot dir el contrari, 
els motius pel qual aquest pressupost s’aprova al juliol i no s’aprova a l’octubre o al 
novembre o al gener de l’any següent són uns quants. No hi ha un únic motiu i el fet 
que històricament nosaltres amb 7 anys, com també ha recordat el Sr. Fernández, 
doncs no hem arribat a aprovar mai el pressupost a temps, diguem-ne amb un temps 
normal que seria al mes de desembre, que això és el que voldríem tots, doncs també 
és cert això no es pot negar. Jo només diré una cosa, amb 7 anys que, o amb 7 
pressupostos que suposo que portem ja perquè si són 7 anys, suposo que portem 7 
pressupostos. Jo crec que hem tingut més interventors que pressupostos i és molt difícil 
treballar d’aquesta manera, de veritat, és molt difícil. M’agradaria no equivocar-me, 
però, realment, el moviment de personal que hem tingut en aquest plaça en concret i 
amb el servei econòmics de l’Ajuntament és important. No hem tingut una estabilitat 
necessària, sobretot en moments com els que, des del principi, hem tingut, nosaltres, 
des de l’any 2007, que vam començar, hem hagut de fer pressupostos de crisi. L’any 
2007 va començar la crisi i nosaltres vam començar l’any 2007, per tant, tots els anys 
que portem són anys de crisi i hem tingut moments complicats, ara fa crec que 3 o 4 
anys, vam tenir un moment molt difícil amb el que la continuïtat, fins i tot, de moltes 
coses de molts serveis d’aquest ajuntament vam estar en perill i aquesta situació s’ha 
superat igual que s’ha superat la resta de situacions que hem tingut durant 7 anys de 
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crisi, d’una crisi brutal, que encara no ha acabat, i que per molt que ens digui que 
sembla que la cosa s’arregla, s’arreglarà per alguns, però per a la gran majoria de 
persones això no és cert i per a l’Ajuntament de la Roca, en concret, amb tot el que 
s’ha de fer és molt difícil. Com bé ha dit també el Sr. Fernández, els ingressos, 
probablement, no han baixat. De manera global, des de l’any 2007 o des d’algun any 
després fins ara, tenim ingressos més o menys similars, sort hem tingut perquè les 
despeses s’han incrementat i molt i hem hagut de donar-li la volta a un ajuntament 
que estava finançat quan vam entrar nosaltres amb un vint i “algo” per cent, amb 
llicències d’obra a un 1, 4 % amb llicències d’obra actualment. Això no és gens fàcil. 
Això no és gens fàcil, passar d’un 24 crec que era, 28 a un 1,4 % , és molt difícil, s’han 
hagut de fer esforços molt importants i el cas és que estem aquí. Tenim un pressupost 
que és continuista respecte del pressupost de l’any passat. El pressupost de l’any que 
ve amb l’ordinari serà pràcticament igual que aquest. A més, tenim unes lleis que hem 
de complir, que no ens deixen que el nostre pressupost variï més d’un 1,4 %, 1,5 € 
respecte a aquest any, si no incomplim la llei i si incomplim la llei, tenim l’obligació 
d’entrar en plans de sanejament financers i enviar no informació mensual com enviem 
ara, sinó informació cada dia, estic exagerant, però no tant. És brutal el control que 
tenim actualment i que no teníem l’any 2007, és brutal, és impressionant. Una frase que 
he dit abans i que el Sr. Gil no se’n recordava, però que és veritat, me la va recordar i 
la va dir el Sr. Alcalde que la va llegir en un setmanari, estem administrant la misèria. És 
veritat, des de fa temps, que estem en una situació en què les obligacions, les 
despeses són les que són, no baixen, vam fer un esforç molt important fa 3 o 4 anys, 
que va costar molt de convèncer a alguns perquè col�laboressin amb un esforç que 
s’havia de fer perquè si no, no estaríem aquí tampoc avui, però és que no poden 
baixar més  i els ingressos, per molt que intentem trobar sistemes nous de finançament 
per tenir més ingressos doncs hem de vigilar en complir la llei i, a més a més, doncs 
que, realment, aquests sistemes nous o aquestes noves fons de finançament doncs es 
trobin, és molt complicat i entenc que és fàcil criticar un pressupost del 2007, però és 
que el pressupost que aprovem avui és pràcticament igual al pressupost del 2013, 
l’ordinari és pràcticament igual i amb inversions tenim 178.000 €, que ens vénen de 
Diputació si aprovem avui el pressupost i no tenim res més, l’any que ve  serà un any 
diferent probablement, si acabem bé, si no acabem malament, ja tindrem possibilitat 
d’endeutar-nos, haurem baixat molt la ràtio d’endeutament, que serà un esforç també 
que haurem fet entre tots, perquè no, perquè entre tots fem la feina, però no és una 
feina fàcil, per tant, podem criticar i podem comentar coses i algú, fins i tot, pot dir que 
com ha fet propostes i tal, doncs que no dóna suport a aquest pressupost, ja ens ho 
esperàvem, per part d’alguns també, però és que la realitat és la que és. En general, jo 
crec que tenim l’obligació, responent a un comentari que ha fet el Sr. Gil, al respecte 
de que escoltem a tots els grups, perquè també escoltem a la gent en concret ha 
posat l’exemple del consell del poble de la torreta i de com hem d’invertir aquests 
80.000 €, que tenim aquest any per arreglar carrers, no fa ni 2 mesos que aquí se’ns 
reclamava que l’Ajuntament fes el que ha de fer que és arreglar carrers, en tenim uns 
quants carrers que estan en mal estat. 80.000 € no donen per arreglar ni un carrer i són 
els únics diners que tenim aquest any per invertir, per tant, estem administrant la misèria 
i aquesta és la realitat i hem d’intentar que aquests 80.000 € es multipliquin i tapar el 
foradet aquell que tenim allà i l’altre i l’altre perquè si hem d’asfaltar tot un tram de 
carrer de 50 metres, ens mengem els 80.000 € en una única actuació i és la realitat. 
 
Jo crec que no val la pena que entri més en detall, entre tot, com ha dit el Sr. 
Fernández, i cerc que també ha dit el Dani Martín d’Iniciativa, durant uns quants anys, 
hem anat incorporant partides socials a aquest pressupost. L’ajuntament és sensible a 
les necessitats que tenen els veïns del municipi i ho hauria de ser encara més si 
tinguéssim un pressupost que és el que ens mereixem, però que no tenim, per tant, 
hem de repartir el que tenim. Aquestes partides esperem i confiem que aquest any, 
que anem millor de temps que l’any passat. També l’any passat vam trigar molt en 
posar-nos d’acord i al final el que s’ha de dir és que el pressupost i la tarificació social, 
la va tancar directament el govern municipal perquè li estàvem donant voltes entre els 
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diferents grups i no tiràvem endavant. Aquest any, això ja s’ha convocat i esperem 
que ens puguem gastar aquests 70 i “algo” mil euros que tenim i alguna partida més 
en Serveis Socials. El personal de Serveis Socials de l’Ajuntament està fent una feina 
impressionant, uns feina que hem de reconèixer i que reconeixem quan podem 
públicament com ara jo avui, aquí faig i que reconeixem també, particularment, quan 
parlem amb els treballadors i les treballadores, per tant, el pressupost és el que és, no 
podem posar gaire cosa més que el que teníem l’any passat. Tenim 178.000 € per 
invertir, el Dani ho ha comentat, si tinguéssim més, tindríem més “chicha”, em sembla 
que ha dit literalment, “tiene poca chicha”  i la “poca chicha que tiene” és que no pot 
variar, no sé si va ser vostè mateix que va dir fa un parell d’anys que tenim un 
pressupost ordinari que és captiu que permet moure, si no amb aquestes paraules amb 
unes altres, podem jugar, tenim poc marge de maniobra, si dic un 10 %, em sembla 
que estic exagerant i és el que hi ha. La intenció per a l’any que ve és amb una 
plantilla més estable en quant als serveis econòmics que jo crec que ho hem 
aconseguit, amb els marges que tenim en quant a complimenta de lleis, és que si 
podem, el pressupost per a l’any 2015, el presentem al desembre d’aquest any, si 
podem i si no, doncs haurem de presentar-ho al gener com a molt tard, a mi 
m’agradaria que fos així, ho intentarem. Dir una cosa que abans no he comentat per 
cloure la meva intervenció i és que tal com vaig dir, crec que en la comissió 
informativa, hem demanat suport a la Diputació per fer una auditoria econòmica dels 
comptes de l’Ajuntament. Ha estat acceptat la petició per part de la Diputació, la 
primera sessió havia d’haver estat aquest dimecres, concretament, d’aquesta 
setmana i per un problema d’agenda de la Diputació ens ho han canviat i no sé si serà 
la setmana vinent o la següent, però en principi, treballarem conjuntament amb la 
Diputació per tenir els números, per tenir aquesta auditoria i que tothom sàpiga els 
números de l’Ajuntament abans de que acabi aquest mandat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari, Sr. Dani Martín?  Sr. Albert 
Gil? Sr. Carless Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Sí, Molt curtet. Només que ha comentat que hi havia diversos motius 
per no tenir el pressupost. Només n’ha explicat un i l’un ha estat que no tenim, el tema 
dels interventors, en tot cas, per no allargar-ho aquí en algun moment sí que li 
demanaria que ens ho expliqués ni que fos en comissió informativa quins són els motius. 
Tant de bo aquest any, per a l’any que ve es poguessin aprovar el mes de desembre, 
jo li sento dir això cada any i tant de bo un any ho aconseguim, ni que sigui abans de 
les properes eleccions. 
 
Sr. Álvarez.- Em sembla que no he dit mai. 
 
Sr. Fernández.- Jo, m’ha semblat que en algun moment sí que ho havia sentit, però 
com ara parlem d’això, però tant de bo aquest any fos possible, ni que fos inicialment.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo sí que vull fer algunes consideracions 
breus abans de cloure  aquest punt i és destacar 3 bones notícies d’aquest pressupost i 
d’aquestes tres bones notícies, una és la que tots vostès consideren negativa. Aquesta 
partida que el Sr. Dani Martín ha dit que tenia “poca chica” d’inversions de 178.000 €, 
recordar que les inversions d’aquest mandat provenen totes de les inversions de les 
administracions superiors i es van aprovar en el pressupost de l’any passat amb 
inversions plurianuals. Aquest 178.000 € d’inversions que és una quantitat limitada, és un 
principi de prudència que ens garanteix l’estabilitat pressupostària i ens garanteix la 
viabilitat de pla d’ajust i de la situació econòmica d’aquest ajuntament que va 
millorant any rere any, com hem pogut veure amb les 2 darreres liquidacions. La 
segona bona notícia és que les amortitzacions i els interessos que pagarem en aquest 
pressupost pugen a 1,8 milions d’euros, 1.800.000 €, en quin concepte hi ha unes 
amortitzacions de 1.078.000 €. Això dons ve de les polítiques neoliberals i keynessianes 
que es van fer, en aquest ajuntament, en el passat i tot el que es va fer en aquell 
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moment, s’està pagant ara, per tant, no diguem que aquest ajuntament no està 
posant diners per inversions, siguem seriosos.  1.078.000 € són... estic en ús de la paraula 
Sr. Manel Cortés, si us plau. 1.078.000 € estan en amortitzacions de crèdits. De crèdits de 
què? D’aquella plaça que es va fer fa 10 anys, d’aquell centre cultural que es va fer fa 
12 anys o fa 8 anys, o fa 9 anys, etc.,  etc. Això té un cost de 250.000 € en interessos i, 
per tant, això és el que fa mal en el nostre pressupost ordinari i, a més a més, hi ha 
500.000 € de la quota fixa del pavelló municipal. Un esforç inversor que va fer aquest 
ajuntament, que ha fet el poble de la Roca per una decisió de fa uns quants anys i en 
aquest moment, això ho continuem pagant i ho podem pagar i conforme anem 
amortitzant ens anem alliberant d’aquesta càrrega. L’Ajuntament de la Roca li 
queden encara 8.000.000 € d’endeutament i el mateix ministre d’hisenda ha hagut de 
reconèixer públicament que els ajuntaments hem estat un dels principals contribuents 
a eixugar el dèficit públic d’aquest país o d’aquest estat i tercera bona notícia, estem 
mantenint l’ordinari, ho ha dit el Sr. Carles Fernández, estem mantenint l’ordinari, ha 
baixat una miqueta, però mantenir l’ordinari què vol dir? Doncs que estem donant 
serveis als nostres ciutadans, els mateixos serveis en lo social, en lo cultural, en 
ensenyament, en esport, estem donant serveis als nostres ciutadans malgrat la situació 
de dificultat econòmica, malgrat que, com ha dit el regidor d’Hisenda, estem 
administrant la misèria. Doncs estem donant tots els serveis que demanen els nostres 
ciutadans, ajustats a la realitat econòmica. Què ha passat en aquests 7 anys? Doncs 
que la patacada ha estat molt forta i aquest ajuntament, a més a més, d’endeutar-se 
fortament, s’havia carregat de una sèrie d’obligacions, nous edificis públics que abans 
no teníem, quilòmetres i quilòmetres de carrers, més punts de llum. Tot això s’ha de 
mantenir. Tot això s’ha de pagar en un context d’increment continu, per exemple, de 
l’energia. Tenim edificis, en aquest moment, com el centre cultural de la Roca, 
absolutament ineficients energèticament i que ens costen un dineral d’administrar. 
Doncs tot això, ho està suportant el nostre pressupost ordinari. Aquesta és la bona 
notícia. Què ens hem de plantejar? Ens hem de plantejar objectius de futur i objectius 
de futur són continuar amb aquest pressupost equilibrat i anar-lo dotant cada cop més 
de més recursos que ens permetin fer els manteniments que requereix tot aquest 
patrimoni construït i tots aquests quilòmetres de vial que en aquest moment, tenim i 
que, realment, són la gran dificultat a la qual ens enfrontem en els propers anys. Hem 
d’anar consolidant recursos per poder afrontar tota aquesta ... que ens hem posat a 
sobre. Això s’ha de saber i s’ha de dir. Aquest és el gran repte i això ho hem 
aconseguit. Per què és intranscendent que s’aprovi aquest pressupost al mes de juliol? 
Doncs perquè s’aprova un pressupost de continuïtat, com molt bé ha dit el Sr. Albert 
Gil, un pressupost de continuïtat que en l’ordinari és pràcticament idèntic al de l’any 
passat amb petites variacions, però vam reforçar sobretot el tema social. En els darrers 
anys ho continuem, ho mantenim, va  haver-hi un pacte entre totes les forces, un 
pacte que s’ha de recordar i que s’està reeditant any rere any i aquest pacte està 
reflectit en aquest pressupost i és un pacte que serveix per ajudar a la nostra gent i això 
permet que encara que no s’hagi pogut aprovar el pressupost abans, si que s’està 
gestionant i bé i molt bé amb un control previ de la despesa molt estricte que impedeix 
o aconsegueix que la liquidació final sigui bona i questa és la feina que hem de 
continuar fent i l’haurem de fer molts anys en compliment estricte del pla d’ajustament 
i en compliment estricte de que l’economia no es pot tornar a escapar com va passar 
en el passat. Això es pot fer ara, si ens remuntem 5, 6, 7 anys enrere, no aprovar un 
pressupost a temps era un drama i aquí no va haver-hi massa col�laboració, però era 
un veritable drama perquè el pressupost anterior era molt més alt que l’ingrés real que 
es podia tenir per a l’any següent i aquests moments van ser de molta dificultat. Ara no 
és així, ara no estem en situacions de creixement, però sí que podem aguantar la 
situació d’un any a l’altre i fins i tot, incrementar-la una miqueta en algunes partides, 
per tant, això ens dóna una situació de consolidació i d’estabilitat interessants i això, 
sobretot, es detecta i es veu amb les liquidacions. 2012 liquidació positiva, 2013 
liquidació positiva. La previsió es que al 2014, també sigui així si fem bé els deures si 
continuem fent bé la feina. Torno a la primera bona notícia, aquests 178.000 € només 
d’inversió, 175.000 € són d’endeutament a cost zero, és l’ajut de caixa de Diputació, és 
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el màxim que podem obtenir. Això crec que és el primer cop que ho fem en el 
pressupost municipal, només anar a buscar aquesta diners, això pràcticament no 
altera la ràtio d’endeutament, estem ja en el 74 %, per sota del 74 %, per sota del 74 %, 
per sota del 75 %, una dada interessant, molt interessant i les previsions són a finals 
d’any estar per sota del 70. En aquest moment, l’Ajuntament de la Roca està en 
condicions d’endeutar-se i d’endeutar-se sense anar a tutela financera i per un 
exercici de responsabilitat, només demanarem 175.000 € a Diputació, lliures 
d’interessos, amb els interessos subvencionats, per tant, no té cost financer per a 
l’Ajuntament de la Roca. Això que ens permet, doncs anar millorant encara més la 
situació econòmica de l’Ajuntament i ho estem fent en un any preelectoral i això és 
exercici de gran responsabilitat. En altres escenaris, en altres contexts, en el passat, un 
pressupost de l’any preelectoral tindria una partida en el capítol d’inversions 
absolutament inflada i després el problema és que anem a aquestes partides que els 
han molestat d’amortitzacions de crèdits, aquestes partides estan en el  pressupost i fa 
molts anys que hi són i han de ser-hi i tenen una càrrega importantíssima pel municipi , 
tenen una càrrega importantíssima per a l’Ajuntament i això dificulta la gestió i dificulta 
disposar d’altres recursos que sí que té l’Ajuntament, perquè l’ajuntament té aquests 
recursos de 10 milions 300 i escaig mil que ens entren directament a l’ordinari i que els 
estem acreditant, fins i tot, per sobre a finals d’any, però hem de seguir fent aquest 
exercici de responsabilitat perquè pot ser que no tots aquests ingressos que després es 
produeixen com a drets reconeguts siguin reals perquè hi ha un alt índex de morositat 
també val a dir-ho la situació és molt difícil pels ciutadans, és molt difícil per a les 
administracions i és molt difícil per a les entitats mercantils, per a les empreses i tot això 
també es traslladarà. Aquest pressupost és un pressupost de responsabilitat, és un 
pressupost de continuïtat i és un pressupost d’estabilitat i això ens permet estar durant 
els darrers 3 anys amb una situació d’haver tocat fons i d’estar aixecant-nos i ens 
aixecarem molt lentament i costarà molt i la recuperació serà molt difícil, però no hem 
de tornar a cometre les errades que es van cometre en el passat i això també es veu 
en aquest pressupost perquè queden queden molt “flecos” , per tant, hem de ser 
moderadament optimistes, tenim molt identificades totes les partides necessàries per 
donar serveis als nostres ciutadans, tenim els imports mínims en què podem donar 
serveis i el que cal esperar és que ara podem anar endavant i anar començant a 
créixer poc a poquet, amb modèstia i amb prudència i si fem bé les coses, doncs tot 
això millorarà. Un detall que volia afegir i que és una mica marginal en referència al 
que estava comentant, aquesta setmana el centre d’esports municipal ha superat els 
1.000 socis, estem a 1.015 a data d’avui, segons em comenta el regidor d’Esports, per 
tant, d’aquells 600 i escaig que vam trobar quan vam rescatar la concessió, s’està 
veient una recuperació i aquí val a dir que els treballadors del centre esportiu 
municipal estan fent un gran esforç per potenciar l’activitat esportiva.  El ciutadà ho 
està visualitzant, ho està entenent i això cada cop més, va endavant i comença a 
rutllar, ho vam rescatar amb unes condicions lamentables, l’empresa que ho va 
gestionar, ho va gestionar, com ho va gestionar i finalment, ho estem gestionant 
directament i d’una manera exitosa que, poc a poc, s’anirà posant al dia. També val 
a dir que al tenir més socis també té a veure amb una petita recuperació econòmica 
en les darreres dades de l’atur és una disminució en 100 persones al municipi, per tant, 
hi ha dades per ser moderadament optimistes dins de la gravetat de la situació que 
segueix sent molt difícil. Ara hem de passar a aprovar... 
 
Sr. Fernández.- Si em permet, si us plau. 
 
Sr. Alcalde.- Hem acabat... 
 
Sr. Fernández.- No vostè ha obert, recordi, li vull recordar Sr. Ros que li vam dir que si ... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández  
 
Sr. Fernández.-  que si obria vostè temes havia de permetre ... 
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Sr. Alcalde.- Estic en ús de la paraula  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, li demano 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, no té micro. A veure  
 
Sr. Fernández.- Li demano, Sr. Ros. M’és igual  
 
Sr. Alcalde.- Això ho ha fet altres vegades  
 
Sr. Fernández.- El respecte institucional ha de començar a tenir ... 
 
Sr. Alcalde.- El tinc absolutament  
 
Sr. Fernández.- Si l’alcalde quan tanca un debat en el que s’ha produït, amb molt de 
respecte i molt d’això comença a treure temes nous. A treure temes que no han sortit, 
ha de permetre i això ho hem discutit en d’altres ocasions, ha de permetre el torn de 
rèplica perquè si no, Sr. Ros, vostè està tergiversant. 
 
Sr. Alcalde.- No he tret cap tema nou. Quin és el tema nou?  
 
Sr. Fernández.- Ha fet referència ... discutit en el debat, com tot el tema de si 
l’endeutament, d’on venia i tot l’atac que vostè fa, suposo que la seva incapacitat 
per fer coses. 
 
Sr. Alcalde.- Això estava en els quadres  
 
Sr. Fernández.- Li fa i li permet... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández 
 
Sr. Fernández.- ...  Serà molt més curt si em dóna la paraula. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, li prego que tal com vam parlar en algunes ocasions, també els 
altres grups, quan vostè reobra, quan vostè obra temes nous en el punt de cloenda, 
faci, si us plau, de tenir el respecte per donar-nos el dret de replica, vostè ha tret temes 
aquí que jo tinc el dret a poder-li contestar. Vostè no pot tenir l’última paraula per 
intentar fer-nos callar la boca a tots i fer-nos creure que vostè és qui tanca i que 
nosaltres hem estat una colla de desmanegats que hem deixat el poble potes enlaire, 
que és el que vostè ha vingut a dir més o menys i vostè, si fa això  
 
Sr. Alcalde.- jo crec que no he dit això, no s’equivoqui  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, com ara això sí que s’ha gravat, no com abans, podrem 
comentar-ho, per tant, permeti’m que jo li faci aquest intervenció i després ... 
 
Sr. Alcalde.- Li dono una intervenció d’un minut. 
 
Sr. Fernández.- Vostè em donarà el que ... 
 
Sr. Alcalde.- Li dono un minut. Està en ús de la paraula. 
 
Sr. Fernández.- I la cosa és tan senzilla com dir-li. Si vostè, la seva incapacitat per 
defensar el seu programa i el seu projecte i el seu pressupost, la manifesta atacant al 
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que s’ha fet en anys anteriors i la seva incapacitat per mantenir amb bon estat les 
inversions que s’han fet en aquest municipi perquè aquest municipi estigui a l’alçada 
que es mereix, si la seva incapacitat és tal que l’única manera de defensar-se és 
atacar als demés, després de 7 anys encara avui la seva única resposta és:  és que 
vostès ens van deixar el poble, si després de 7 anys aquesta és la seva capacitat, Sr. 
Ros ha fracassat rotundament. Retiris, Sr. Ros. 
 
Sr. Alcalde.- gràcies, Sr. Carles Fernández. No li contestaré la seva intervenció i recordo 
el que seria la votació. Hem de votar primer l’esmena que bàsicament l’esmena 
afecta a l’annex de la plantilla de personal. D’acord? L’annex de personal, per tant, 
passem a votar l’esmena. 
 
Sr. Gil.- L’esmena no és el que hem votat abans ja?  
 
Sr. Alcalde.- No abans hem votat la retirada de l’acord quart. L’acord quart està 
retirat, per tant, aquest ja no existeix. Llavors per formalitzar l’acord amb la resta de 
punts que són hi havia fins a un sisè, per tant, ara és fins a un cinquè, hauran de 
moure’s, el cinquè passarà a quart i el sisè a cinquè, per tant, el nou acord que votem 
té una petita esmena que és que en la relació de l’annex de personal, no en la relació 
de llocs de treball, que això ja no existeix, sinó en l’annex de personal, estan definides 
aquelles 2 places de les que hem parlat abans. Estan definides en plantilla, no en la 
relació de llocs de treball, correcta?  
 
Si hi ha algun dubte, ho tornem a aclarir, eh?  
 
Sr. Gil.- Nosaltres, ja ho hem comentat abans, el que no acceptaríem és retirant el punt 
número 2, que és que  nosaltres no estem d’acord i que això ens feia plantejar canviar 
el sentit del vot, d’un vot afirmatiu a negatiu directament. 
 
Sr. Alcalde.- Aquest ja estat retirat. Ara, la conseqüència de retirar aquell punt, hi ha 
una esmena que afecta a l’annex de personal, on aquelles 2 places, estan tal com 
estaven definides, com a plaça no com a lloc de treball. 
 
Sr. Gil.- D’acord 
 
Sr. Alcalde.-  Doncs passem a votar l’esmena. 
 
Sí, aprovada l’esmena per 9 vots favorables i 8 abstencions  
 
Ara passem a votació, l’acord esmenat 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P. i d’ERC i 8 vots en contra, 
manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el qual diu: 
 
 

“ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès conté la 
previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2014. 
 
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a 
l’article 168.1 del Text Refós, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens 
locals. 
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ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del 
Pressupost, segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
VIST l’Informe d’Intervenció donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 
del Text Refós. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no 
es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament el Pressupost de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2014 amb els següents estats 
d’ingressos i despeses. 
 
ESTAT D’INGRESSOS 

 

INGRESSOS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
PREVISIONS 
INICIALS 

1 IMPOSTOS DIRECTES 5.814.478,92 €. 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 146.706,92 €. 

3 TAXES I PREUS PÚBLICS 1.759.660,27 €., 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.644.924,97 €, 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 32.850,00 €, 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €, 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €, 

8 ACTIUS FINANCERS 150.000,00 €, 

9 PASSIUS FINANCERS 175.000,00 €, 

TOTALS 10.723.621,08 €, 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

DESPESES 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
CRÈDITS 
INICIALS 

1 PERSONAL 3.595.396,92 €, 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.662.017,21 €, 

3 DESPESES FINANCERES 225.358,60 €, 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 831.270,95 €, 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €. 

6 INVERSIONS REALS 178.000,00 €, 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €, 

8 ACTIUS FINANCERS 150.000,00 €, 

9 PASSIUS FINANCERS 1.081.577,40 €, 

TOTALS 10.723.621,08 €, 
 

SEGON.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no 
es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament les bases d'execució 
del Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 2014 que formen 
part d’aquest expedient. 
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TERCER.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual. 

 
Situació 

Estructura professional/denominació 
Grup 

titulació 
Places 

Ocupades Vacants 
A 

amortitzar 

      
FUNCIONARIS DE CARRERA 

  
1. COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL 
          Secretari/a General A1 1 0 1 0 
          Interventor/a de Fons A1 1 1 0 0 
          Tresorer/a A1 1 0 1 0 

  
2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Sot escala tècnica 
          Tècnic/a administració general A1 2 2 0 0 

 Tècnic/a administració   
econòmica 

A1 2 0 2 0 

Sot escala administrativa 
          Administratiu/va C1 8 8 0 0 
Sot escala auxiliar 
          Auxiliar administratiu/va C2 10 8 2 0 

  
3. ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Sot escala tècnica 
Tècnics superiors 
          Arquitecte/a A1 1 1 0 0 
          Enginyer/a A1 1 0 1 0 
          Tècnic/a de serveis A1 1 1 0 0 
          Tècnic/a de disciplina urbanistic A1 1 1 0 0 
Tècnics diplomats 
          Arquitecte/a tècnic/a A2 1 1 0 0 
          Enginyer/a tècnic/a A2 1 1 0 0 
Sot escala de serveis especials 
Places comeses especials 

Tecnic/a superior de serveis  
personals 

A1 1 1 0 0 

Policia local 
          Inspector/a A2 1 0 1 0 
          Sergent/a C1 1 1 0 0 
          Caporal C2 3 3 0 0 
          Agents C2 17 9 8 0 

 

PERSONAL EVENTUAL 
  

          Assessor/a de planificació territorial   1 1 0 0 

  
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
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1. D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA 
          Tècnic/a d'arxiu A1 1 1 0 0 
          Tècnic/a de gestió informatica A2 1 1 0 0 
          Treballador/a social A2 2 0 2 0 
          Insertor/a laboral A2 1 1 0 0 
          Educador/a social A2 2 0 2 0 
          Tècnic/a de cultura A2 1 0 1 0 
          Bibliotecari/a A2 1 1 0 0 
          Tècnic/a mig de serveis personals A2 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic de cartografia C1 1 0 1 0 
          Auxiliar tècnic/a d'esports C1 2 1 1 0 
          Auxiliar tècnic de biblioteca C1 3 2 1 0 
          Auxiliar tècnic de cultura C1 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic d'equipaments C2 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic de serveis C2 1 0 1 0 
          Paleta C2 1 1 0 0 
          Jardiner/a C2 1 0 1 0 
          Conserge C2 1 1 0 0 
          Conserge E 3 3 0 0 
          Servei de neteja E 1 1 0 0 
          Peó E 3 1 2 0 
          Repartidor/a - celador/a E 1 0 1 0 

  
2. PERSONAL DEL CENTRE ESPORTIU 

Responsable de dirección         
d'instal.lacions 

  1 0 1 0 

Coordinador tècnic   1 0 1 0 
Responsable de manteniment   1 0 1 0 
Tecnic esportiu   13 0 13 0 
Administratiu/va   3 0 3 0 
Operari/a de manteniment   4 0 4 0 
Operari/a de neteja   3 0 3 0 

      
      

TOTAL FUNCIONARIS 54 38 16 0 
TOTAL EVENTUALS 1 1 0 0 
TOTAL LABORALS 56 17 39 0 

 
 

QUART.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per al tràmit d’informació pública durant el termini de 15 dies 
hàbils d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, entenent-se el Pressupost General de la 
Corporació municipal per a l’any 2014 definitivament aprovat en el supòsit de no 
produir-se reclamacions en el termini esmentat pels interessats. 
 
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.” 
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Sr. Alcalde.- Sense més temes que tractar, aixequem la sessió, quan són les 10 i 18 del 
vespre  
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 18 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president        La secretària   
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Ros i Penedo      Maria Sanpere i Herrero 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 3 DE JULIOL DE 
2014 Núm. 07/2014. 
 
 

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. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Carles Fernández i Pérez 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 
Sra. Carmen las Heras Cisneros del Grup Municipal del PSC 
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Benito Hernández Lozano, 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 i 36 minuts 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, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso,  a la 
realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a 
les 20:30 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 – Avançament de la sessió plenària ordinària del mes de juliol d’enguany.  
 
A.2 – Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2014, de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball . 

 
 
 

L’alcalde inicia la sessió a les 20.36 h del vespre amb la incidència de manca de llum. 
 
Es comença la sessió amb 2 punts de l’ordre del dia  
 
 
A.1 – Avançament de la sessió plenària ordinària del mes de juliol d’enguany.  
 
S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el qual, literalment, diu: 
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“En sessió extraordinària del ple municipal, de 7 de juliol de 2011, es va establir que 
les sessions ordinàries d’aquest òrgan municipal es convocaran amb caràcter 
ordinari, i tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de cada dos mesos senars, a les 
20:00 hores i es va facultar a l’alcalde per posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries bimensuals, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia 
fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Atès que la propera sessió plenària ordinària hauria de tenir lloc el propvinent dia 
31 de juliol de 2014 i coincideix amb el període vacacional, es considera oportú i 
convenient per a la bona gestió dels assumptes municipals, avançar-la  per al 
dimecres 16 de juliol de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 46.2.a) de la llei 7/1985, 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. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 78.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i en execució de les previsions 
contemplades en l’acord plenari abans esmentat. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol 
de 2014, es convocarà, per a les 20.30 hores, del dia 16 de juliol, per tal de facilitar i 
assolir una bona gestió dels assumptes municipals.  
 
SEGON.- DETERMINAR que l’acta del ple extraordinari de 3 de juliol s’aprovi, junt 
amb la del de ple ordinari de 16 de juliol, en el ple ordinari de 25 de setembre de 
2014. 
 
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als Caps de les diferents àrees municipals per 
al seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- DISPOSAR la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en la web corporativa. 
 
No obstant això, el Ple pot acordar el que consideri més convenient per als 
interessos municipals.” 

 
 
A.2 – Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2014, de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball . 

 
Abans de passar la paraula es retira un dels acords  referent a l’aprovació de la relació 
de llocs de treball, atès que la relació de llocs de treball no és necessària i no hi ha 
motiu per portar-ho. 
 
L’alcalde explica que primer s’haurà de votar la retirada i que el resultat de la votació 
haurà de ser de majoria simple. Després s’haurà de votar l’esmena de l’annex de 
personal i el pressupost. 
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El Sr. Álvarez explica que s’ha d’incorporar 2 documents al pressupost. Annex i plantilla . 
 
Diu que la idea inicial era modificar la RLT i per això estava inicialment. Aquest 
document esmenava l’error i afegia 2 places que l’any passat a la RLT varen caure. 
Explica que això es va comentar ahir amb el comitè dels treballadors i va crear 
malestar i com no és obligatori, preferien deixar-ho per a una altra sessió.  I per això, 
volen fer una esmena de l’annex de personal i treure el punt II. Prefereixen que això no 
condicioni l’aprovació del pressupost. 
 
 
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha algun comentari. 
 
 
El Sr. Albert Gil  diu que ells han demanat que no s’aprovés aquesta RLT d’aquesta 
manera perquè entenen que és millor buscar una altra manera de solucionar el 
problema. Ells agafen el convit de ser-hi en la tramitació d’aquesta esmena de la RLT 
per escoltar ambdues parts, Ajuntament i comitè de treballadors. Votaran 
favorablement a la retirada d’aquesta esmena de la RLT. 
 
 
El Sr. Carles Fernández  diu que aquesta informació se’ls va facilitar ahir i, per tant, ahir 
van saber que es volia esmenar la RLT a través d’un correu electrònic del regidor . Que 
això passi un dia abans del ple, en què  s’aprova el pressupost municipal i tenint en 
compte que es fa 6 mesos i 3 dies de quan s’havia de modificar. 
 
Els ha sorprès que aquesta esmena de la RLT passi justament per aquestes dues places. 
Que el dia abans del ple se sàpiga això i rebre avui la trucada del comitè d’empresa 
es veu que alguna cosa no està anant bé. 
 
 
El Sr. Álvarez diu que el que es proposava amb això era esmenar un error material que 
té la RLT de l’any 2013, on no surten les places que havien guanyat aquestes persones, i 
en la RLT de l’any 2011 sí que sortien. Per això es volia modificar. No veu que s’hagi de 
fer esment a aquestes dues places concretes. És cert que va enviar ahir el mail després 
de veure la resposta del comitè de treballadors. 
 
Diu que ja tenien la informació a la seva disposició en l’expedient que tenien dret a 
revisar i que la informació ha estat sempre a la seva disposició en l’expedient 
d’aprovació del pressupost, que la situació és difícil per a tots i això genera tensions i 
crispacions. Per això traiem el punt i procurem arribar a l’acord que s’hagi d’arribar. 
Aquestes places ja constaven en la RLT de l’any 2011. En aquest ajuntament, ens 
trobem en aquests casos, però també en altres, com la Tresoreria, el cap de policia, 
etc. Això és normal i habitual en la majoria d’Ajuntaments, no s’ha intentat amagar res 
a ningú i assumeixo la responsabilitat. Si hi ha una solució millor , ells l’assumiran . 
 
Comenta que han de solucionar un error material de l’any 2013. També per canvis que 
hi ha hagut en aquest ajuntament. Volen demanar ajuda a la DIba per valorar aquests 
llocs de treball. Demanen a la DIBA que valori el sou de les places corresponents. Quan 
la DIba ens ho digui, adequarem la nòmina d’aquella persona a la quantia que digui 
la DIBA. 
 
És un error que s’ha de solucionar i esperarem a les reunions que facin falta perquè 
aquestes dues persones tinguin reconeguda la feina. 
 
Com a modificació de la RLT, passa per unes reunions entre l’Ajuntament i el comitè i 
no s’han fet perquè entenia que no calia fer-les. Per això es vol treure aquest punt i 
avui aprovar el pressupost, que estem al mes de juliol i toca aprovar-lo. 



 4 

 
 
El Sr. Albert Gil diu que està molt bé reconèixer els errors i responsabilitzar-se. Que ells no 
diuen que es vulgui ... però que coses com aquestes s’han de comentar a les reunions 
de pressupostos i s’ha de parlar amb el comitè. Entenen que és la solució que s’ha 
trobat i que si abans es parlava, ara s’ha de parlar també i, per tant, esperen que hi 
hagi una manera de trobar una solució entre tots. 
 
 
El Sr. Carles Fernández diu que és de molt mal gust insinuar que algun treballador de 
l’Ajuntament se li va passar de posar-ho l’any passat i que és veritat que ells tenen el 
dret de consultar la informació, però també es pot facilitar. Ell no entrarà en aquest 
debat, però creu que no tenia cap intenció d’enviar-ho. 
 
 
Es passa la retirada de la relació de lloc de treball a votació, la qual queda aprovada 
per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, 
d’ERC i D’ICV.EUIA i 7 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal del 
PSC 
 

 
Torna el llum i es passa a la gravació de la sessió. 
 
 
 
Sr. Fernández.- ...per tant, ens ho va enviar i, per tant, vam prendre consciència. 
També en el fet d’enviar-nos-ho, comentaré també que, home, si s’envia i s’envia als 
regidors i a alguna persona que no és regidor, no tinc cap inconvenient en què s’enviï, 
en tot cas que s’enviï a  tots els regidors.  S’ha enviat a una persona que no és regidor i 
no hi ha cap problema perquè es una persona que, de vegades, ve a reunions, de 
debat polític del pressupost i, per tant, no tinc cap inconvenient en què se li enviï a 
aquesta persona, no és cap queixa, però si se li envia també a aquesta persona, home 
jo he ho he reenviat i ho reenvio, però potser estaria bé, incorporar a tots els regidors 
de l’oposició que ho tinguessin. No és cap queixa, és a dir, encantat, perquè és una 
persona que fa l’esforç, sense ser regidor, i em sembla fantàstic que se li enviï aquesta 
informació perquè d’aquesta manera el seu grup pot treballar aquests temes, però 
home, igual que es fa amb aquesta persona, en aquests regidors que formen 
l’oposició que ho tinguin de primera mà, no esperar que un tingui el moment de 
reenviar-los-hi.  
 
Per la resta, si no recordo malament el que fa la Diputació no és assignar salaris, sinó 
recordo malament quan vam fer la primera valoració de lloc de treball, el que fa no és 
assignar salaris, sinó que assignar unes puntuacions i els salaris després els assigna 
l’Ajuntament en base a la puntuació, però la Diputació no diu un salari, no està dient 
una puntuació i després aquesta puntuació, en funció d’uns barems salarials de 
l’Ajuntament, que fixa l’Ajuntament, fixa un salari. Amb iguals valoracions ajuntaments 
poden tenir salaris diferents, per tant, l’assignació salarial, és una matització tècnica, 
Diputació el que fa és una valoració de puntuació de llocs de treball, en funció de 
molts criteris, responsabilitats, perills i qüestions i després això dóna una puntuació i 
després, l’Ajuntament en base a aquesta puntuació i en base a uns criteris que fixa 
l’Ajuntament si que quan aplica salari, aplica els mateixos conceptes salarials, els 
mateixos valors  a tothom en funció de la puntuació. Això pot donar el cas, perquè 
sembla que pel que vostè ha dit que la Diputació fixa el salari i no, el salari el fixa 
l’Ajuntament, però tal com dic, en ajuntaments diferents, una mateixa puntuació vol 
donar lloc a salaris diferents.  
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. 30 minuts ha generat aquest debat i encara 
no he intervingut jo i això que estem parlant d’un tema que no és tema. Estem parlant 
d’una errada de l’any 2013, de la qual vostè ha volgut  assenyalar responsables polítics 
i ha parlat de mal gust excusant-se en un tècnic. Això no ha passat aquí, el regidor 
d’hisenda ha volgut assumir unes responsabilitats per una errada. Una errada que no 
cal assumir cap mena de responsabilitat. Vostès, que tenen la feina de fiscalització 
com a oposició, tampoc vam detectar aquesta errada, per tant, 17 regidors, incloent-
me a mi mateix, a l’any 2013, quan aquest document ve a aprovació, no el veiem 
ningú. Ningú dels 17 que estem aquí. 17 no perquè el Sr. Benito no hi era, però els 17 
estàvem aquí l’any passat no detectem aquesta errada. Estem parlant d’una simple 
errada, això li pot passar a qualsevol. És humà, és molt fàcil i estem parlant d’una 
continuïtat de llocs de treball que al 2011 hi eren, al 2012 continuen sent-hi perquè no 
es produeix cap modificació de la relació de llocs de treball i al 2013 es produeix la 
modificació perquè es fa una contractació nova d’un tècnic d’administració 
econòmica i amb aquesta incorporació en plantilla d’aquest tècnic d’administració 
econòmica, cal fer la modificació de plantilla i la modificació de llocs de treball i això, 
quan aprovem el pressupost l’any passat no ho detectem ningú i aquest és el 
document que està equivocat, no el que volíem portar avui aquí com a modificació 
de llocs de treball que no és tal modificació perquè, com molt bé vam dir a la comissió 
informativa, no hi ha cap modificació a la plantilla. La plantilla és la mateixa, 
exactament la mateixa, però regularitzàvem la situació errònia de l’any 2013 i aquesta 
l’haurem d’arreglar un dia o altre, no avui, avui hem arribat a aquest acord que és 
millor retirar aquest punt, però això donat per un debat de 30 minuts, per no dir res 
perquè realment el que hi ha és molt senzill d’entendre i molt fàcil. Unes places que 
estan en plantilla i uns llocs de treball que han d’estar en la relació dels llocs de treballs, 
hi ha d’estar perquè s’estan exercint. S’estaven exercint al 2011, s’han exercit al 2012, 
s’han exercint al 2013 i s’estan exercint al 2014. És així de senzill. Doncs això ha de tenir l 
regularització pertinent en la relació de lloc de treball i el document equivocat és el 
del 2013, per tant, en properes sessions plenàries, entenem que haurem d’arribar, com 
ha dit el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Albert Gil, haurem d’arribar al debat 
que calgui, si és que això dóna més de sí, posar-ho en el lloc adequat i si es demana 
valoracions de llocs de treball és perquè n’hi ha 3 que no estan valorats i, per tant, 
caldria que la Diputació ens fes aquesta feina i amb la valoració de l’any 2002, que és 
la que tenim vigent en aquest moment, doncs amb el comparatiu d’aquell any, del 
2002, es fes la traslació directa de com han de quedar aquestes places en base a 
puntuacions. A partir d’aquí, no hi ha res més, simplement és això, la proposta és retirar-
ho i un cop retirat, entrar en el debat del pressupost que entenc que és el debat que 
ha de ser interessant. Jo no tinc massa més a dir, passem a votació la retirada de 
l’acord quart d’aquest apartat de l’ordre del dia. 
 
Passem a votació 
 
Sí, aprovat per 10 vots favorables i 7 abstencions. 
 
Continuem amb el debat de l’ordre del dia i ja concretament amb el que és 
pròpiament el pressupost municipal per a l’exercici 2014 i l’annex amb la plantilla de 
personal. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez  
 
Sr. Álvarez.- Vaig a prémer el botó perquè es pugui veure  la tele. Un moment. 
 
Bé, miraré de ser al més ràpid possible perquè, de fet, les xifres, els imports ja s’han 
comentat en la comissió informativa i també perquè se m’ha demanat una brevetat 
que, de vegades, no tenim. Passo de l’índex perquè, en principi ja ho veurem tot. Aquí 
tenim un resum del que seria el pressupost per aquest any 2014, on podeu veure el 
total d’ingressos de 10.723.000 €. El mateix import de despeses. En la part esquerra de 
la pantalla tenim  els ingressos  i en la part dreta tenim les despeses del 2014. Tenim 2 
divisions horitzontals, una que seria el pressupost ordinari, que seria aquesta part d’aquí 
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dalt i un capítol d’inversions i d’actius financers que estaria aquí, a part de sota de la 
pantalla. Comentar molt per sobre, perquè ara veurem en detall cadascun dels 
imports, que en el capítol d’ingressos, en el capítol 1 d’impostos indirectes, on tenim 
l’IBI, l’impost de vehicles, IAE, etc., preveiem que ingressarem 5.814.000 € en números 
rodons, en llicències d’obres 146.000 €, en taxes, preus públics i altres ingressos. Aquí 
tenim 1.759.000 €, en transferències corrents 2.644.000 € i en ingressos patrimonials 
32.850. Això fa un total de 10.398.000 €, que dóna un resultat ordinari de 3.000 €, que 
després s’aplica a la inversió. Finançarem una part de les inversions, concretament 
3.000 € per l’ordinari. Tenim 150.000 € en el capítol 8, que aquesta és la bestreta de 
personal que la tenim en despeses i, per tant, no afecta al pressupost. Aquest import el 
tenim des de fa 2 anys, crec recordar que per solucionar o intentar solucionar, de la 
manera més elegant possible, el tema de la paga que no es va poder efectuar el 
desembre de fa 2 anys, si no recordo malament i tenim un ingrés previst de 175.000 € 
previst per inversions que, en principi seria un import de Diputació que estaria exempt 
de pagament d’interessos. Això pel que fa a ingressos i pel que fa a despeses tenim el 
capítol 1 de despeses, que seria el capítol de personal amb 3.595.000 €. El capítol 2 de 
despeses corrents 4.662.000 €. Despeses financeres, interessos 225.000 €, transferències, 
són les subvencions que fa l’Ajuntament 831.000 € i els préstecs, aquesta és la quantitat 
que tornem cada any de préstecs, aquest any tornarem 1.080.000 € en inversions un 
total de 178.000 €, que són els 175 que ens vénen de Diputació, li demanarem a 
Diputació i els 3.000 € que invertirem des de l’ordinari i el que he comentat ja del 
capítol 8 que no afecta al resultat perquè també està amb ingressos.  
 
Anem a ingressos ordinaris, aquí tenim el que seria l’escalat en quant a ingressos de 
l’Ajuntament. Veiem que el que seria l’escalat, en quant a ingressos de l’Ajuntament 
veiem que el 36,67 % dels ingressos vénen de l’IBI, en total hi ha aquests 3.813.000 €, les 
transferències corrents que són els diners que ens vénen d’altres administracions, 
principalment de la participació en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat 2.644.000 
euros. Això entre aquestes 2, amb aquests 2 capítols tenim el 60 %, una mica més del 
60 % dels ingressos de l’Ajuntament. En taxes, preus públics i altres ingressos, gairebé un 
17 % amb un import de gairebé, amb un import d’1.759.000 €, l’IAE és actualment el 
8,32 € dels ingressos de l’Ajuntament amb 865.000 €, l’impost de vehicles 781.000 €, la 
plusvàlua 355, llicències d’obres 146, ha passat a ser només l’1,41 % del nostre 
pressupost i 32.850 €. Aquí tindríem ingressos de lloguer d’instal�lacions esportives i 
interessos per dipòsits bancaris. Tenim una, aquesta potser me la saltaré, molt ràpid, 
tenim una evolució dels ingressos des de l’any 2009, veiem que l’IBI té un increment 
respecte de l’any anterior de l’1,52 %, passem de 3,756 a 3,8013, l’impost de vehicles 
pràcticament no té diferència, la plusvàlua té un increment important respecte de la 
previsió de l’any 2013 i és que els drets de l’any 2013 han estat molt bons i, per tant, 
creiem per alguna operació que se’ns ha traslladat que podrem arribar a aquest 
import de 357.000 €, l’IAE s’incrementa una mica, això ve dels prepadrons que ens 
trasllada Diputació, per tant, són imports que estan contrastats, que estan cotejats, les 
llicències d’obra baixem pel tema del pla d’ajustament, hem posat l’import del pla 
d’ajustament, l’any passat eren 167.000 €, vam tenir molts més i aquest any posem 146, 
amb el que seria taxes i preus públics tenim una davallada d’un 5, 51 %, passem 
d’1.862.000 a 1.759.000, en transferències corrents creiem que tindrem una aportació 
més gran per part de la Generalitat i tindrem una rebaixa no gaire significativa, però sí 
una baixa amb les transferències de l’estat i amb el ingressos patrimonials que queden 
pràcticament igual que l’any passat.  
 
Novetats respecte de l’any anterior, les previsions s’han fet amb criteris de prudència, 
es manté l’import previst per l’impost sobre béns i immobles d’autopistes, l’IBI 
d’autopistes i les previsions, com he comentat abans, s’han fet en base als prepadrons 
que ens han traslladat i facilitat des de l’organisme de gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona. Baixem, com he comentat també, respecte de l’any 2013, la previsió 
d’ingrés de l’ICIO que passa de 165.000 € a 146.000 €, amb el tema de taxes, preus 
públics i altres ingressos també tenim una baixa d’un 5,51%. Bàsicament, respecte de 
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l’any anterior que hem canviat el pressupost del CEM, l’any passat havíem fet, per 
primera vegada, un pressupost que en realitat eren 2 pressupostos diferents per veure 
com funcionava el CEM, però que després es va fer un consolidat, lògicament. Això 
s’ha ajustat molt més aquest any i en principi, per una davallada d’ingressos del CEM 
respecte de les previsions inicials que havíem tingut a l’any 2013, doncs tenim aquesta 
baixa del 5,51 %. En el capítol de transferències corrents, aquí tenim la PIA i les ajudes 
de la Generalitat, es preveu una reducció, com he dit abans, de la PIE, però un 
augment una mica important de la Generalitat de Catalunya que, en principi, ha 
agafat el compromís i esperem que aquest any es compleixi d’aquest import ingrés. 
Amb ingressos patrimonials, aquí tenim ingressos de lloguer d’instal�lacions esportives, 
ingressos de préstecs i etc. Estem deixant, pràcticament, el mateix import de l’any 
passat que es va complir de 32.850 €. En quant a despeses,  tenim també el mateix 
escalat que teníem en ingressos. El 18 %, pràcticament, de les despeses concretament 
1.866.000 € es destinen a Serveis Urbans i Mobilitat. El15,63 %, 1.624.000  a Hisenda. Aquí 
tenim des d’amortització de préstecs a retorn de préstecs,a personal, etc. Aquí està 
inclòs també el capítol 1 de personal. El 12,11 € va destinat a Serveis generals, 1.258.000 
€, 900.000 € a la seguretat Ciutadana i Via Pública, 782.000 € a Medi Ambient i així fins 
arribar, no entro en detall de la resta que són inferiors, al 100 %, que serien aquells 
10.395.000 € del total de pressupost ordinari.  
 
Aquí tenim l’evolució, igual que teníem en ingressos, tenim l’evolució en les despeses 
de l’ordinari des de l’any 2010 en aquest cas. Respecte de l’any anterior, els òrgans de 
govern tenen una variació de 17,15 % superior. Aquí hem solucionat el tema que en el 
capítol 1 teníem una seguretat social que crec recordar que s’estava aplicant a 
seguretat pública i s’havia d’aplicar a òrgans de govern. Aquest any, ho hem deixat 
on ha de quedar-se i d’aquí aquesta diferència important. En realitat, tot ha quedat 
igual, però aquests 40.000 € vénen amb aquest concepte. Això ho vaig comentar a la 
comissió informativa. Serveis Generals tenen un increment d’un 5 %, Urbanisme té una 
rebaixa important de pràcticament un 74 %. Hem de comptar que l’any passat es van 
aprovar inversions plurianuals, 1.808.000 €.  
 
Aquest any, aquesta partida queda molt rebaixada amb 472.000 €. Seguretat 
ciutadana i Via pública té un increment d’un 2,18 %. Una baixa important la tenim 
amb Hisenda amb un 11, 31, etc. Així, al final, que seria aquesta línea que poden veure 
aquí, passem d’un pressupost del 2013 en quant a despeses de 10.825.000 € a un 
pressupost previst per a l’any 2014 de 10.395, el que suposa una baixa global d’un 6,31 
€ respecte a l’any anterior. Igualment, el nostre pressupost baixa aquest percentatge, 
un 6,31 %. 
 
Per econòmica tenim les despeses de personal que es corresponen al 34,6 % del nostre 
pressupost, 3.600.000 € en números  rodons, al capítol 2,  4.662.000 € que serien el 44,85 
%, amb aquests 2 capítols, el capítol 1 i 2 tenim, pràcticament, el 80 % del pressupost. 
D’aquests 2 capítols tenim el 80 % del pressupost. Aquí tenim, es veu clarament, les 
despeses de personal que seria aquesta barra d’aquí i aquí tenim el capítol 2 que, a 
diferència de la resta de capítols són, despeses financeres, és un 2,17 %, 225.000 € i les 
subvencions que donem a entitats i demés doncs 831.000 € que corresponen al 8 %. 
 
Tenim una evolució del 2010 al 2014 per capítol econòmic, el capítol 1 de despeses de 
personal ha tingut un increment d’un 2, 56 € respecte de l’any anterior. El capítol 2 té 
un increment d’un 3, 64 %. Les despeses financeres, els interessos que paguem pels 
préstecs baixen un 6 %, això és una bona notícia. Una mala notícia és que no tenim 
diners per invertir i baixem un 87 % respecte de l’any anterior. Passem d’1.394.000 a 
178.000 €. Tot i que l’Ajuntament, per ràtio podria endeutar-se ja aquest any, està 
incomplint el pla d’ajustament i el que hem decidit és que, tot i que es podria fer, ens 
esperem a l’any 2015 com a primer any per mirar l’endeutament per invertir una altra 
vegada. Amb el que hem estalviat amb aquests 2 o 3 anys que no hem demanat 
préstecs, aquest any, per exemple, estalviarem 1.300.000 €, que són molt importants pel 
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deute que té l’Ajuntament. En general i per capítols, doncs la baixa respecte a la 
variació, respecte del 2013 és un 7,61 %. Aquí tenim comentaris respecte al capítols, es 
pren, com a base, la plantilla orgànica general i el personal del centre esportiu 
municipal. Aquesta és una de les modificacions que explicaré en l’apartat de 
personal. S’han incorporat les 26 persones, treballadors que tenim al centre esportiu 
municipal. Les despeses en capítol 2, bàsicament, són degudes a majors consignacions 
destinades a manteniments i continuem amb el pla d’ajust que com he comentat 
abans, ens queden 8 anys encara. Les despeses financeres, que baixen un 6 %, 
respecte del pressupost de l’any anterior estan calculades i són les que han de ser per 
cobrir les despeses d’interessos d’aquest any 2014. En quant a transferències corrents 
que hi ha un important augment respecte de l’any anterior, concretament d’un 20,14 
% . Aquí hem incorporat el pressupost a ajudes que, en teoria, haurien de venir d’altres 
administracions, bàsicament de la Generalitat, que, de vegades, no vénen quan han 
de venir i que ens trobem en una situació en què hi ha entitats, com per exemple, les 
escoles bressol del municipi que compten amb les ajudes de la Generalitat que en 
quant a finançament va molt justes, que l’Ajuntament el que pot fer amb aquesta 
maniobra d’incrementar aquesta partida doncs és sempre i quan l’Ajuntament estigui 
en condicions bones pel que fa a tresoreria, avançar els diners que després 
l’Ajuntament rebrà per part d’administracions superiors bàsicament de la Generalitat i 
en quant als préstecs doncs tenim una baixa també, una variació de la baixa de 4,06 
% respecte del pressupost de l’any 2013.  Aquest seria l’annex d’inversions, diguem-ho 
així. Tenim 175.000 € que demanarem a la Diputació i tenim 3.000 € que financem des 
de l’ordinari i la distribució que proposem per aquests diners d’aquest any són 48.000  € 
en una partida genèrica de condicionament d’edificis municipals, 17.500 €  per equips 
per processos d’informació. Aquí tenim ordinadors que són molt necessaris, tenim 
necessitat de comprar ordinadors. Tenim alguns que són molt vells i que no permeten 
treballar tot lo bé que s’hauria de treballar, per tant, canviarem ordinadors. Canviarem 
també algunes fotocopiadores que va acabar fa temps el rènting i aquest any ja 
podem incorporar una part del pressupost d’inversions per invertir amb aquests 
conceptes. Tenim una partida genèrica, que seria aquesta d’aquí d’inversions de 
reposició, actuacions en espai urbà de 80.000 €. Tenim 23.500 € per l’adquisició d’un 
vehicle de policia i tot l’equipament del vehicle de la policia i tenim 6.000 € per 
adquisició d’equips per processos d’informació i 3.000 € per la biblioteca, en total 
178.000 € que com he dit, són 175 de la Diputació i esperem que ens vinguin, haurem 
de fer la petició i 3.000 € que financem amb estalvi de l’ordinari.  
 
Aquesta ja és l’última, documents de personal que formen part de l’expedient de 
pressupost, la plantilla i l’annex de personal. Les novetats són les que havíem 
comentat. A part de tot això que hem estat comentant abans, la incorporació dels 
treballadors del centre esportiu municipal amb la seva descripció de la plaça segons 
el seu conveni. Tenim 2 convenis actualment a l’Ajuntament per parlar que tots ens 
entenguem el conveni de l’Ajuntament, per dir-ho així, l’històric, el de tota la vida i el 
conveni de les instal�lacions esportives municipals, que és diferent, de moment, i, per 
tant, el que s’ha fet és incorporar a la plantilla els treballadors del centre del centre 
esportiu municipal amb la descripció de la plaça que tenim en el conveni del centre 
esportiu municipal. Creem 26 noves places en la plantilla que són les que vénen del 
centre esportiu municipal. Com en el document annex de personal, hi ha literatura, 
diguem-ho així, que el que diem és que pel que fa als funcionaris no hi ha variació 
respecte del 2013. Pel que fa als laborals, tenim la incorporació d’aquestes 26 noves 
places que vénen del centre esportiu municipal. Pel que fa a eventuals no hi ha 
variació. Pel que fa a les amortitzacions, no es preveu cap amortització de cap plaça 
aquest any. Tenim en marxa, 2 processos de selecció actualment, una convocatòria 
de 6 places d’agents de policia i una convocatòria per una plaça de treballadora 
social que la contractarem de manera laboral i temporal.   Dir també que a l’annex de 
personal, també hi figura tot un llençol, dic llençol perquè és un document gran, del 
qual ahir vam passar una còpia al comitè, on figuren totes les places de l’Ajuntament 
en tots i cadascun dels conceptes retributius que cobren els treballadors d’aquest 
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ajuntament. Aquest document excel, que és un document diem llençol perquè són 
diferents pàgines en format A-3 grapades, diguem-ho així i també forma part del 
document d’annex de personal i jo crec que he intentat ser ràpid i ja ho he dit tot. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Dani Martín en nom 
d’Iniciatia per Catalunya Verds?  
 
Sr. Martín.- Sí, buenas noches. A ver, nosotros antes no hemos dicho nada porque 
pensábamos que la discusión era ahora, no tocaba antes, por lo tanto yo diré algo 
sobre el punto anterior muy breve. 
 
A ver, es un presupuesto el que estamos aprobando hoy que no nos podemos abstraer 
del día, estamos a día 3 de julio, yo creo que lo hemos hecho muy mal, que podíamos 
haber esperado al lunes día 7 y ya podíamos haber dicho San Fermín y así 
aprobábamos el presupuesto municipal de San Fermín. Al paso que vamos, el 
presupuesto 2015, probablemente, lo podemos hacer en fiesta mayor por como lo 
llevamos, no? A ver, es un presupuesto donde nos están planteando lo que 
normalmente, tiene chicha en la discusión de los grupos municipales, que es en el 
tema de inversiones, con unas inversiones de este año que no viene de años 
anteriores, de 178.000 €, por lo tanto, un presupuesto con poca chicha i con poca 
discusión que en cualquier otro pleno de este tipo daría para debatir más tiempo. En el 
tema de lo que antiguamente se llamaba ordinario i demás, es el presupuesto que si 
no el alcalde i el Sr. Álvarez continuamente nos viene diciendo, es del año 2012, que 
son presupuestos cautivos, que són presupuestos donde hay poco que hacer y que, 
por lo tanto, la discusión es poca, que hemos conseguido avances importantes en el 
tema de lo social sobretodo en el presupuesto del año pasado y que se han 
consolidado este año, que nosotros esperamos y aspiramos que este año, realmente, 
se lleguen a agotar todas las partidas que hacen referencia a Benestar Social, esas 3 
partidas que se crearon ya en el presupuesto del año anterior que no se agotaron i 
demás y podríamos seguir hablando i “ tatatí-tatatá “. 
 
Como es un presupuesto continuista yo he estado tentado de recuperar lo que dije o 
dijimos en la discusión de mayo del año pasado i volver a repetir lo mismo i así 
hubiéramos quedado todos igual de bien, pero bueno, no lo diremos. 
 
Me sorprendió cuando recibí toda la documentación del pleno, no recibir el tema de 
la plantilla ni el tema de nada, cuando es un tema que se dijo, en la reunión que 
tuvimos el jueves, creo que lo dije yo, no hemos recibido el anexo de la plantilla que se 
tiene que aprobar con la documentación y para mi sorpresa la recibimos, yo creo que 
fue entre el día 1 y el día 2. Parte 1 el día 1 i parte 2 el día 2. La verdad es que al 
recibirla tan tarde, después de haber ya discutido con los compañeros de Iniciativa el 
tema del presupuesto, me lo miré. Normalmente, no lo hago, yo soy de los que en el 
año 2013 le hice un vistazo en diagonal, pero este año al recibirla tarde, pues sí, me la 
miré y yo tengo que reconocer que yo detecté sólo un error, no los 2. Detecté uno i lo 
comenté con gente que sabe mucho más que yo para saber qué se debe hacer que 
no se tenía que hacer. La verdad es que el tema este, yo creo que daba para una 
discusión de media hora, no la voy a  alargar. Creo que es un tema lo suficientemente 
importante para que se nos hubiera comunicado a los grupos, yo no vine el día 2 a 
mirar la documentación porque el voto ya estaba decidido y, por lo tanto, era venir 
aquí y decirlo que ha dicho Carles y lo que ha dicho Albert sobre el tema y nada más.  
 
Creo que hemos cometido varios errores. Un error es que hemos hecho sólo una 
reunión de presupuestos, por lo tanto, este año nadie nos podrá acusar de que nos 
hemos agotado en reuniones y reuniones sobre el presupuesto. No es verdad. Vamos a 
aprobar hoy un documento que se nos pasó a los grupos políticos, Manel 
Probablemente tendrá la fecha, yo no. El mes de febrero o marzo tal vez y que yo 
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recuerde lo único que se incorporaba a aquel documento son los 178.000 € de 
inversión, por lo tanto, quiero decir que es un documento que se podría haber 
aprobado tranquilamente ya en aquella fecha y creo que  nivel de agilidad, a nivel 
de trabajo municipal hubiera sido mejor aprobarlo en las fechas que corresponde.  
 
Sigo diciendo que me gustaba mucho  la presentación de quesitos de Manel i que se 
viera las comparativas y demás. Veo que es más sucinta, más comprimida que otras y 
espero que cuando vayamos a algún Consell de Poble y no nos encontremos con 
alguna diapositiva que no hayamos visto. Gracias  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín? Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya ?  
 
Sr. Gil.- Sí, si és cert que aquest pressupost no ha variat massa com diu el Dani, 
respecte del que hem estat parlant. L’any passat ja ho vam dir i ho tornarem a dir. Ara 
ja hauríem de començar a treballar el de l’any vinent perquè és que si no estem en la 
situació que estem.  
 
Nosaltres, ens ho agafem per l’altra banda i quan veiem aquest números i veiem 
aquestes rebaixes i veiem les comparatives del ICIO i clar, entenem no sé si es un 
pressupost, no sé com ho ha anomenat, però sí que és veritat que estem en mínims. 
Entenem que estem parlant de partides o hem parlat de partides que són ridícules o, 
fins i tot, fent comentaris l’altre dia d’algunes modificacions amb temes esportius que, 
probablement, com a quantitat són ridícules les aportacions de l’ajuntament , però 
que amb les retallades que s’han estat fent i els ajustaments de partides i tal doncs no 
són tan ridícules, per tant, d ‘aquí que hi hagi moments que has de valorar o has de fer 
consultes del que representi aquesta aportació extraordinària de certes coses per part 
de l’ajuntament perquè la situació és com bastant límit. Entenem també que les 
partides de Benestar s’esgotaran o s’arribarà fins al màxim on es pugui perquè també 
vam parlar, en el darrer ple, que el problema aquest és que estem dins d’unes caselles 
que no ens permet sortir i que, probablement, de vegades, doncs voldries fer de més, 
però les pròpies lleis o les pròpies peticions que hi ha doncs no et permet acabar les 
partides, però sí que estem convençuts que es farà l’esforç per ajudar al màxim 
possible. No sé si s’esgotaran o no, quedaria malament dir que tant de bo les 
esgotéssim. No ho sé, que si les hem d’esgotar i l’any que ve s’ha de demanar un altre 
esforç addicional, doncs fem, el que sí que volem dir és que, probablement, no se’ns 
cregui, com ens passa tantes vegades, però intentaríem tenir la mateixa coherència 
fos una altre grup polític qui manés. Amb la situació actual, nosaltres no ens veiem 
disposats a dir què faríem més coses o faríem altres coses perquè és que realment, 
amb els diners que hi ha no anem enlloc. El que sí que demanem és que amb aquests 
80.000 € que es parla d’aquesta partida tinguem present escoltar a... a parlar amb la 
gent. Sí que és veritat que a la Torreta hi ha el consell de poble i, per tant, esperem que 
si s’ha de fer qualsevol cosa es consulti el consell de poble. Ja ho vam dir en el seu 
moment que hem d’entendre que el consell de poble no és una decisió de no sé què, 
però si hi ha 3 opcions doncs que es consulti allà i sigui, al final, la gent qui acaba 
decidint, no l’alcalde, no el regidor o no un tècnic que diu que allò és més important 
que qualsevol altra de les coses que s’estiguin proposant. Igual que hi ha a la Torreta el 
consell de poble, doncs a Santa Agnès a través del regidor o amb la gent que al final 
de tot, no estarà al consell de poble, però són la gent que tots sabríem a qui anar a 
buscar si s’hagués de consultar en diferents àmbits, doncs que se’ls escolti, que al final 
de tot, és el que diem, no hi ha diners, doncs hem de fer més reunions, hem d’escoltar 
a més gent, hem de parlar més vegades. Al final, com tantes vegades diem, estem 
aquí perquè ens devem a qui ens devem i estem fent un esforç que, probablement, no 
se’ns valorarà mai. Doncs ja ho sabem, no esperem que se’ns valori, però ara ens toca 
fer més feina, per tant, el que sí que dèiem és això i el que sí que teníem una altra 
vegada és el fet de dir, bé, hi ha un altre ingrés que hauríem de tenir present que és el 
conveni amb la Roca Village. Aquesta gent van arribar a un conveni amb 
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l’ajuntament que això era un ingrés, per tant, recuperem-lo i aconseguim que aquesta 
gent ens facin efectiu aquest ingrés, de la quantitat que sigui, però que segur que amb 
les necessitats que tenim, actualment, doncs benvinguda serà. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més? Sr. Carles Fernández, 
en nom del PSC?  
 
Sr. Fernández.- Sí, home jo, com cada any, començo amb al data d’aprovació del 
pressupost. Ens anem superant. En 7 anys, 7 pressupostos que han presentat aquest 
alcalde i aquest regidor d’hisenda, ni un l’hem pogut presentar abans de la finalització 
de l’any. Jo no sé si és que els importa molt poc el pressupost, ja no ho sé, ja no sé què 
és, de veritat, i aquest any que arribi el 3 de juliol. Aquest pressupost serà efectiu d’aquí 
un mes, un mes i una mica més entre l’aprovació i  l’exposició al públic i tal, si no hi ha 
al�legacions, serà efectiu, si hi haguessin al�legacions, no seria efectiu fins al ple 
setembre, ordinari o es fes un ple extraordinari. Això demostra, per part de vostès, que 
el pressupost els és igual, és que el que demostra és que després de 7 anys, d’haver 
estat incapaços d’aprovar un pressupost abans de la finalització de l’any i que 
comencem l’exercici amb un pressupost ja aprovat i ferm i que cada any, anem més 
enrere, això, per a mi, l’única explicació que hi ha és que per a vostès el pressupost és 
una cosa feixuga, una cosa que els molesta i és un tràmit a superar, no un element de 
gestió perquè aprovar un pressupost avui i dir que és un element de gestió, aquí hi ha 
una contradicció, l’element de gestió ho és tant en quant tu l’aproves i quan 
comença l’exercici pots gestionar aquest pressupost. Ara el que estem gestionant és 
un pressupost prorrogat de l’any anterior, per tant, diguem-ne aquí es demostra, 
bàsicament, és això el que volia dir, és que després d’això ja no fa falta res més, és a 
dir, sincerament, és molt trist i demostra, no ho sé, ja no sé si incapacitat, si manca de 
voluntat o que. Jo m’espero que, al final, com sempre fa l’alcalde, hi haurà una 
felicitació al regidor d’hisenda per la bona feina d’aprovar un pressupost i així, però és 
que clar, un pressupost que presenta el 3 de juliol, jo no sé si aquest pressupost està 
preparat des de fa molts mesos o no. Entenc que no, perquè si estava preparat des de 
fa molts mesos i no s’ha portat a aprovació, ja no sé què pensar.  
 
He mirat, he consultat ara aquí el correu la primera documentació de pressupost que 
ens va facilitar el Sr. Álvarez  era el 15 de maig per correu electrònic, havíem tingut una 
reunió prèvia, una reunió pocs dies abans, però jo la que he trobat aquí en el meu 
correu electrònic, la primera documentació que vam demanar que ens enviés allò on 
hi haguessin les 2 partides i hi hagués també el comparatiu amb l’any passat i així, 
m’apareix com a data d’enviament el 15 de maig i això normalment no s’equivoca i 
no recordo quan va ser la reunió prèvia que vam fer, potser 2 o 3 setmanes abans o 
així. Clar, alguna cosa no està anant a l’hora, és a dir, jo crec que aquest municipi es 
mereix, després de 7 anys, que el pressupost sigui l’element de gestió que ens permet 
fer les coses i millorar. Al menys, aquest any, han fet una cosa millor que l’any passat 
que és que no han esperat a posar a disposició o publicar la subvenció, perquè suposo 
que ja estava prorrogat el pressupost i això ha facilitat d’ajudes socials s’ha fet ja, 
suposo que ... l’any passat no ho era i per això no es va poder fer, però clar és que 
l’any passat ens vam trobar amb aquest problema, que és que una cosa tan 
important, no aprovar-se le pressupost en el temps que toca, que toca no tan 
legalment sinó per un tema de gestió, ja no estem parlant de temes legals, estem 
parlant de qüestions de gestió i la gestió és important per fer bé les coses. A partir 
d’aquí, jo poca cosa més, només tinc 2 o 3 qüestions a dir.  
 
El pressupost municipal, pel que fa a les partides d’ingressos bàsiques, no ha baixat en 
aquests anys. No ha baixat. Aquest any, si traiem les inversions i comparem, hi ha una 
davallada de 100.000 €. No arriba a 100.000 €. 10.398.000 € aquest any, 10.490.000 € 
l’any passat i si entrem a analitzar una mica en detall algunes partides d’ingressos 
veiem que hi ha algunes que pugen, altres que baixen, però una partida que baixa de 
forma important i que pot justificar, n’hi ha 2, 1 al CEM, que hi ha una previsió 
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d’ingressos de 126.000 € menys que l’any passat, pel que fa al pressupost. Això ens està 
dient que el CEM, el fet d’agafar-lo tampoc va ser tan bon negoci ni està anant tan 
bé com el Sr. regidor d’Esports ens ha anat explicant en algun moment perquè 126.000 
€ menys són bastants calés, bastants calés.  
 
Després una altra previsió de l’ICIO de menys 20.000 €. Aquesta ja ha estat atípica amb 
el tema de l’ICIO i, per tant, veurem si això, però això que ens ve a dir, que la partida 
pressupostària, els ingressos del que disposa l’Ajuntament no han anat disminuint, no 
han crescut com voldríem per poder satisfer totes les necessitats. Evidentment, les 
necessitats han crescut més que els ingressos, això és cert i, per tant, si les necessitats 
han crescut més que els ingressos, aquest ingrés, aquest creixement d’ingressos no és 
suficient per donar cobertura a totes les necessitats i això és el que fa difícil poder 
gestionar les coses, com nosaltres els hi vam fer en aquesta legislatura 2 ofertes per 
posar-nos d’acord i treballar conjuntament i les han rebutjat, doncs no esperin que, en 
aquests moments, nosaltres aprovem aquest pressupost, també ho volem dir de forma 
molt clara. 
 
Espero que aquí, en aquest pressupost, no crec que estigui incorporat aquell 
compromís,  al qual vam arribar conjuntament amb uns veïns de Santa Agnès per 
solucionar una situació determinada amb un projecte d’urbanització, entenc que aquí 
encara no està incorporat això, que això és un tema que, en principi, aquest mes de 
juliol havíem de donar resposta i espero que en el ple ordinari donem resposta, si no jo 
espero que ho fem i que aprovem les bases per això i que veiem com s’ha de fer la 
modificació pressupostària, possiblement no calgui passar per ple i, per tant, no serà 
necessari, però sí que voldré saber perquè vam arribar a un compromís i aquest mes 
de juliol s’ha de fer efectiu perquè ja estem una mica en el límit. Després suposo, és 
una qüestió que vaig comentar, com no, la documentació que tenim és la que se’ns 
va facilitar i allà encara no estava, suposo que el nom de la partida de solidaritat amb 
el tercer món s’ha corregit. Entenc que s’ha corregit i, per tant, perquè no aparegui 
aquest 1 %. Nosaltres pel que fa a la resta del pressupost, hi ha coses que provenen 
d’anys anteriors que s’han aconseguit millores per part de tots els grups, sobretot en els 
àmbits de Benestar Social i altres qüestions que ja no hem entrat a debatre, hi ha un 
desacord molt important entre el nostre grup i el govern actual i, per tant, per 
coherència interna nostra, nosaltres no donarem suport a aquest pressupost. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- Un comentari global als tres grups, que han començat tots dient que es 
posa a aprova el mes de juliol i és veritat. Això és irrefutable i ningú pot dir el contrari, 
els motius pel qual aquest pressupost s’aprova al juliol i no s’aprova a l’octubre o al 
novembre o al gener de l’any següent són uns quants. No hi ha un únic motiu i el fet 
que històricament nosaltres amb 7 anys, com també ha recordat el Sr. Fernández, 
doncs no hem arribat a aprovar mai el pressupost a temps, diguem-ne amb un temps 
normal que seria al mes de desembre, que això és el que voldríem tots, doncs també 
és cert això no es pot negar. Jo només diré una cosa, amb 7 anys que, o amb 7 
pressupostos que suposo que portem ja perquè si són 7 anys, suposo que portem 7 
pressupostos. Jo crec que hem tingut més interventors que pressupostos i és molt difícil 
treballar d’aquesta manera, de veritat, és molt difícil. M’agradaria no equivocar-me, 
però, realment, el moviment de personal que hem tingut en aquest plaça en concret i 
amb el servei econòmics de l’Ajuntament és important. No hem tingut una estabilitat 
necessària, sobretot en moments com els que, des del principi, hem tingut, nosaltres, 
des de l’any 2007, que vam començar, hem hagut de fer pressupostos de crisi. L’any 
2007 va començar la crisi i nosaltres vam començar l’any 2007, per tant, tots els anys 
que portem són anys de crisi i hem tingut moments complicats, ara fa crec que 3 o 4 
anys, vam tenir un moment molt difícil amb el que la continuïtat, fins i tot, de moltes 
coses de molts serveis d’aquest ajuntament vam estar en perill i aquesta situació s’ha 
superat igual que s’ha superat la resta de situacions que hem tingut durant 7 anys de 
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crisi, d’una crisi brutal, que encara no ha acabat, i que per molt que ens digui que 
sembla que la cosa s’arregla, s’arreglarà per alguns, però per a la gran majoria de 
persones això no és cert i per a l’Ajuntament de la Roca, en concret, amb tot el que 
s’ha de fer és molt difícil. Com bé ha dit també el Sr. Fernández, els ingressos, 
probablement, no han baixat. De manera global, des de l’any 2007 o des d’algun any 
després fins ara, tenim ingressos més o menys similars, sort hem tingut perquè les 
despeses s’han incrementat i molt i hem hagut de donar-li la volta a un ajuntament 
que estava finançat quan vam entrar nosaltres amb un vint i “algo” per cent, amb 
llicències d’obra a un 1, 4 % amb llicències d’obra actualment. Això no és gens fàcil. 
Això no és gens fàcil, passar d’un 24 crec que era, 28 a un 1,4 % , és molt difícil, s’han 
hagut de fer esforços molt importants i el cas és que estem aquí. Tenim un pressupost 
que és continuista respecte del pressupost de l’any passat. El pressupost de l’any que 
ve amb l’ordinari serà pràcticament igual que aquest. A més, tenim unes lleis que hem 
de complir, que no ens deixen que el nostre pressupost variï més d’un 1,4 %, 1,5 € 
respecte a aquest any, si no incomplim la llei i si incomplim la llei, tenim l’obligació 
d’entrar en plans de sanejament financers i enviar no informació mensual com enviem 
ara, sinó informació cada dia, estic exagerant, però no tant. És brutal el control que 
tenim actualment i que no teníem l’any 2007, és brutal, és impressionant. Una frase que 
he dit abans i que el Sr. Gil no se’n recordava, però que és veritat, me la va recordar i 
la va dir el Sr. Alcalde que la va llegir en un setmanari, estem administrant la misèria. És 
veritat, des de fa temps, que estem en una situació en què les obligacions, les 
despeses són les que són, no baixen, vam fer un esforç molt important fa 3 o 4 anys, 
que va costar molt de convèncer a alguns perquè col�laboressin amb un esforç que 
s’havia de fer perquè si no, no estaríem aquí tampoc avui, però és que no poden 
baixar més  i els ingressos, per molt que intentem trobar sistemes nous de finançament 
per tenir més ingressos doncs hem de vigilar en complir la llei i, a més a més, doncs 
que, realment, aquests sistemes nous o aquestes noves fons de finançament doncs es 
trobin, és molt complicat i entenc que és fàcil criticar un pressupost del 2007, però és 
que el pressupost que aprovem avui és pràcticament igual al pressupost del 2013, 
l’ordinari és pràcticament igual i amb inversions tenim 178.000 €, que ens vénen de 
Diputació si aprovem avui el pressupost i no tenim res més, l’any que ve  serà un any 
diferent probablement, si acabem bé, si no acabem malament, ja tindrem possibilitat 
d’endeutar-nos, haurem baixat molt la ràtio d’endeutament, que serà un esforç també 
que haurem fet entre tots, perquè no, perquè entre tots fem la feina, però no és una 
feina fàcil, per tant, podem criticar i podem comentar coses i algú, fins i tot, pot dir que 
com ha fet propostes i tal, doncs que no dóna suport a aquest pressupost, ja ens ho 
esperàvem, per part d’alguns també, però és que la realitat és la que és. En general, jo 
crec que tenim l’obligació, responent a un comentari que ha fet el Sr. Gil, al respecte 
de que escoltem a tots els grups, perquè també escoltem a la gent en concret ha 
posat l’exemple del consell del poble de la torreta i de com hem d’invertir aquests 
80.000 €, que tenim aquest any per arreglar carrers, no fa ni 2 mesos que aquí se’ns 
reclamava que l’Ajuntament fes el que ha de fer que és arreglar carrers, en tenim uns 
quants carrers que estan en mal estat. 80.000 € no donen per arreglar ni un carrer i són 
els únics diners que tenim aquest any per invertir, per tant, estem administrant la misèria 
i aquesta és la realitat i hem d’intentar que aquests 80.000 € es multipliquin i tapar el 
foradet aquell que tenim allà i l’altre i l’altre perquè si hem d’asfaltar tot un tram de 
carrer de 50 metres, ens mengem els 80.000 € en una única actuació i és la realitat. 
 
Jo crec que no val la pena que entri més en detall, entre tot, com ha dit el Sr. 
Fernández, i cerc que també ha dit el Dani Martín d’Iniciativa, durant uns quants anys, 
hem anat incorporant partides socials a aquest pressupost. L’ajuntament és sensible a 
les necessitats que tenen els veïns del municipi i ho hauria de ser encara més si 
tinguéssim un pressupost que és el que ens mereixem, però que no tenim, per tant, 
hem de repartir el que tenim. Aquestes partides esperem i confiem que aquest any, 
que anem millor de temps que l’any passat. També l’any passat vam trigar molt en 
posar-nos d’acord i al final el que s’ha de dir és que el pressupost i la tarificació social, 
la va tancar directament el govern municipal perquè li estàvem donant voltes entre els 
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diferents grups i no tiràvem endavant. Aquest any, això ja s’ha convocat i esperem 
que ens puguem gastar aquests 70 i “algo” mil euros que tenim i alguna partida més 
en Serveis Socials. El personal de Serveis Socials de l’Ajuntament està fent una feina 
impressionant, uns feina que hem de reconèixer i que reconeixem quan podem 
públicament com ara jo avui, aquí faig i que reconeixem també, particularment, quan 
parlem amb els treballadors i les treballadores, per tant, el pressupost és el que és, no 
podem posar gaire cosa més que el que teníem l’any passat. Tenim 178.000 € per 
invertir, el Dani ho ha comentat, si tinguéssim més, tindríem més “chicha”, em sembla 
que ha dit literalment, “tiene poca chicha”  i la “poca chicha que tiene” és que no pot 
variar, no sé si va ser vostè mateix que va dir fa un parell d’anys que tenim un 
pressupost ordinari que és captiu que permet moure, si no amb aquestes paraules amb 
unes altres, podem jugar, tenim poc marge de maniobra, si dic un 10 %, em sembla 
que estic exagerant i és el que hi ha. La intenció per a l’any que ve és amb una 
plantilla més estable en quant als serveis econòmics que jo crec que ho hem 
aconseguit, amb els marges que tenim en quant a complimenta de lleis, és que si 
podem, el pressupost per a l’any 2015, el presentem al desembre d’aquest any, si 
podem i si no, doncs haurem de presentar-ho al gener com a molt tard, a mi 
m’agradaria que fos així, ho intentarem. Dir una cosa que abans no he comentat per 
cloure la meva intervenció i és que tal com vaig dir, crec que en la comissió 
informativa, hem demanat suport a la Diputació per fer una auditoria econòmica dels 
comptes de l’Ajuntament. Ha estat acceptat la petició per part de la Diputació, la 
primera sessió havia d’haver estat aquest dimecres, concretament, d’aquesta 
setmana i per un problema d’agenda de la Diputació ens ho han canviat i no sé si serà 
la setmana vinent o la següent, però en principi, treballarem conjuntament amb la 
Diputació per tenir els números, per tenir aquesta auditoria i que tothom sàpiga els 
números de l’Ajuntament abans de que acabi aquest mandat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari, Sr. Dani Martín?  Sr. Albert 
Gil? Sr. Carless Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Sí, Molt curtet. Només que ha comentat que hi havia diversos motius 
per no tenir el pressupost. Només n’ha explicat un i l’un ha estat que no tenim, el tema 
dels interventors, en tot cas, per no allargar-ho aquí en algun moment sí que li 
demanaria que ens ho expliqués ni que fos en comissió informativa quins són els motius. 
Tant de bo aquest any, per a l’any que ve es poguessin aprovar el mes de desembre, 
jo li sento dir això cada any i tant de bo un any ho aconseguim, ni que sigui abans de 
les properes eleccions. 
 
Sr. Álvarez.- Em sembla que no he dit mai. 
 
Sr. Fernández.- Jo, m’ha semblat que en algun moment sí que ho havia sentit, però 
com ara parlem d’això, però tant de bo aquest any fos possible, ni que fos inicialment.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo sí que vull fer algunes consideracions 
breus abans de cloure  aquest punt i és destacar 3 bones notícies d’aquest pressupost i 
d’aquestes tres bones notícies, una és la que tots vostès consideren negativa. Aquesta 
partida que el Sr. Dani Martín ha dit que tenia “poca chica” d’inversions de 178.000 €, 
recordar que les inversions d’aquest mandat provenen totes de les inversions de les 
administracions superiors i es van aprovar en el pressupost de l’any passat amb 
inversions plurianuals. Aquest 178.000 € d’inversions que és una quantitat limitada, és un 
principi de prudència que ens garanteix l’estabilitat pressupostària i ens garanteix la 
viabilitat de pla d’ajust i de la situació econòmica d’aquest ajuntament que va 
millorant any rere any, com hem pogut veure amb les 2 darreres liquidacions. La 
segona bona notícia és que les amortitzacions i els interessos que pagarem en aquest 
pressupost pugen a 1,8 milions d’euros, 1.800.000 €, en quin concepte hi ha unes 
amortitzacions de 1.078.000 €. Això dons ve de les polítiques neoliberals i keynessianes 
que es van fer, en aquest ajuntament, en el passat i tot el que es va fer en aquell 
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moment, s’està pagant ara, per tant, no diguem que aquest ajuntament no està 
posant diners per inversions, siguem seriosos.  1.078.000 € són... estic en ús de la paraula 
Sr. Manel Cortés, si us plau. 1.078.000 € estan en amortitzacions de crèdits. De crèdits de 
què? D’aquella plaça que es va fer fa 10 anys, d’aquell centre cultural que es va fer fa 
12 anys o fa 8 anys, o fa 9 anys, etc.,  etc. Això té un cost de 250.000 € en interessos i, 
per tant, això és el que fa mal en el nostre pressupost ordinari i, a més a més, hi ha 
500.000 € de la quota fixa del pavelló municipal. Un esforç inversor que va fer aquest 
ajuntament, que ha fet el poble de la Roca per una decisió de fa uns quants anys i en 
aquest moment, això ho continuem pagant i ho podem pagar i conforme anem 
amortitzant ens anem alliberant d’aquesta càrrega. L’Ajuntament de la Roca li 
queden encara 8.000.000 € d’endeutament i el mateix ministre d’hisenda ha hagut de 
reconèixer públicament que els ajuntaments hem estat un dels principals contribuents 
a eixugar el dèficit públic d’aquest país o d’aquest estat i tercera bona notícia, estem 
mantenint l’ordinari, ho ha dit el Sr. Carles Fernández, estem mantenint l’ordinari, ha 
baixat una miqueta, però mantenir l’ordinari què vol dir? Doncs que estem donant 
serveis als nostres ciutadans, els mateixos serveis en lo social, en lo cultural, en 
ensenyament, en esport, estem donant serveis als nostres ciutadans malgrat la situació 
de dificultat econòmica, malgrat que, com ha dit el regidor d’Hisenda, estem 
administrant la misèria. Doncs estem donant tots els serveis que demanen els nostres 
ciutadans, ajustats a la realitat econòmica. Què ha passat en aquests 7 anys? Doncs 
que la patacada ha estat molt forta i aquest ajuntament, a més a més, d’endeutar-se 
fortament, s’havia carregat de una sèrie d’obligacions, nous edificis públics que abans 
no teníem, quilòmetres i quilòmetres de carrers, més punts de llum. Tot això s’ha de 
mantenir. Tot això s’ha de pagar en un context d’increment continu, per exemple, de 
l’energia. Tenim edificis, en aquest moment, com el centre cultural de la Roca, 
absolutament ineficients energèticament i que ens costen un dineral d’administrar. 
Doncs tot això, ho està suportant el nostre pressupost ordinari. Aquesta és la bona 
notícia. Què ens hem de plantejar? Ens hem de plantejar objectius de futur i objectius 
de futur són continuar amb aquest pressupost equilibrat i anar-lo dotant cada cop més 
de més recursos que ens permetin fer els manteniments que requereix tot aquest 
patrimoni construït i tots aquests quilòmetres de vial que en aquest moment, tenim i 
que, realment, són la gran dificultat a la qual ens enfrontem en els propers anys. Hem 
d’anar consolidant recursos per poder afrontar tota aquesta ... que ens hem posat a 
sobre. Això s’ha de saber i s’ha de dir. Aquest és el gran repte i això ho hem 
aconseguit. Per què és intranscendent que s’aprovi aquest pressupost al mes de juliol? 
Doncs perquè s’aprova un pressupost de continuïtat, com molt bé ha dit el Sr. Albert 
Gil, un pressupost de continuïtat que en l’ordinari és pràcticament idèntic al de l’any 
passat amb petites variacions, però vam reforçar sobretot el tema social. En els darrers 
anys ho continuem, ho mantenim, va  haver-hi un pacte entre totes les forces, un 
pacte que s’ha de recordar i que s’està reeditant any rere any i aquest pacte està 
reflectit en aquest pressupost i és un pacte que serveix per ajudar a la nostra gent i això 
permet que encara que no s’hagi pogut aprovar el pressupost abans, si que s’està 
gestionant i bé i molt bé amb un control previ de la despesa molt estricte que impedeix 
o aconsegueix que la liquidació final sigui bona i questa és la feina que hem de 
continuar fent i l’haurem de fer molts anys en compliment estricte del pla d’ajustament 
i en compliment estricte de que l’economia no es pot tornar a escapar com va passar 
en el passat. Això es pot fer ara, si ens remuntem 5, 6, 7 anys enrere, no aprovar un 
pressupost a temps era un drama i aquí no va haver-hi massa col�laboració, però era 
un veritable drama perquè el pressupost anterior era molt més alt que l’ingrés real que 
es podia tenir per a l’any següent i aquests moments van ser de molta dificultat. Ara no 
és així, ara no estem en situacions de creixement, però sí que podem aguantar la 
situació d’un any a l’altre i fins i tot, incrementar-la una miqueta en algunes partides, 
per tant, això ens dóna una situació de consolidació i d’estabilitat interessants i això, 
sobretot, es detecta i es veu amb les liquidacions. 2012 liquidació positiva, 2013 
liquidació positiva. La previsió es que al 2014, també sigui així si fem bé els deures si 
continuem fent bé la feina. Torno a la primera bona notícia, aquests 178.000 € només 
d’inversió, 175.000 € són d’endeutament a cost zero, és l’ajut de caixa de Diputació, és 
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el màxim que podem obtenir. Això crec que és el primer cop que ho fem en el 
pressupost municipal, només anar a buscar aquesta diners, això pràcticament no 
altera la ràtio d’endeutament, estem ja en el 74 %, per sota del 74 %, per sota del 74 %, 
per sota del 75 %, una dada interessant, molt interessant i les previsions són a finals 
d’any estar per sota del 70. En aquest moment, l’Ajuntament de la Roca està en 
condicions d’endeutar-se i d’endeutar-se sense anar a tutela financera i per un 
exercici de responsabilitat, només demanarem 175.000 € a Diputació, lliures 
d’interessos, amb els interessos subvencionats, per tant, no té cost financer per a 
l’Ajuntament de la Roca. Això que ens permet, doncs anar millorant encara més la 
situació econòmica de l’Ajuntament i ho estem fent en un any preelectoral i això és 
exercici de gran responsabilitat. En altres escenaris, en altres contexts, en el passat, un 
pressupost de l’any preelectoral tindria una partida en el capítol d’inversions 
absolutament inflada i després el problema és que anem a aquestes partides que els 
han molestat d’amortitzacions de crèdits, aquestes partides estan en el  pressupost i fa 
molts anys que hi són i han de ser-hi i tenen una càrrega importantíssima pel municipi , 
tenen una càrrega importantíssima per a l’Ajuntament i això dificulta la gestió i dificulta 
disposar d’altres recursos que sí que té l’Ajuntament, perquè l’ajuntament té aquests 
recursos de 10 milions 300 i escaig mil que ens entren directament a l’ordinari i que els 
estem acreditant, fins i tot, per sobre a finals d’any, però hem de seguir fent aquest 
exercici de responsabilitat perquè pot ser que no tots aquests ingressos que després es 
produeixen com a drets reconeguts siguin reals perquè hi ha un alt índex de morositat 
també val a dir-ho la situació és molt difícil pels ciutadans, és molt difícil per a les 
administracions i és molt difícil per a les entitats mercantils, per a les empreses i tot això 
també es traslladarà. Aquest pressupost és un pressupost de responsabilitat, és un 
pressupost de continuïtat i és un pressupost d’estabilitat i això ens permet estar durant 
els darrers 3 anys amb una situació d’haver tocat fons i d’estar aixecant-nos i ens 
aixecarem molt lentament i costarà molt i la recuperació serà molt difícil, però no hem 
de tornar a cometre les errades que es van cometre en el passat i això també es veu 
en aquest pressupost perquè queden queden molt “flecos” , per tant, hem de ser 
moderadament optimistes, tenim molt identificades totes les partides necessàries per 
donar serveis als nostres ciutadans, tenim els imports mínims en què podem donar 
serveis i el que cal esperar és que ara podem anar endavant i anar començant a 
créixer poc a poquet, amb modèstia i amb prudència i si fem bé les coses, doncs tot 
això millorarà. Un detall que volia afegir i que és una mica marginal en referència al 
que estava comentant, aquesta setmana el centre d’esports municipal ha superat els 
1.000 socis, estem a 1.015 a data d’avui, segons em comenta el regidor d’Esports, per 
tant, d’aquells 600 i escaig que vam trobar quan vam rescatar la concessió, s’està 
veient una recuperació i aquí val a dir que els treballadors del centre esportiu 
municipal estan fent un gran esforç per potenciar l’activitat esportiva.  El ciutadà ho 
està visualitzant, ho està entenent i això cada cop més, va endavant i comença a 
rutllar, ho vam rescatar amb unes condicions lamentables, l’empresa que ho va 
gestionar, ho va gestionar, com ho va gestionar i finalment, ho estem gestionant 
directament i d’una manera exitosa que, poc a poc, s’anirà posant al dia. També val 
a dir que al tenir més socis també té a veure amb una petita recuperació econòmica 
en les darreres dades de l’atur és una disminució en 100 persones al municipi, per tant, 
hi ha dades per ser moderadament optimistes dins de la gravetat de la situació que 
segueix sent molt difícil. Ara hem de passar a aprovar... 
 
Sr. Fernández.- Si em permet, si us plau. 
 
Sr. Alcalde.- Hem acabat... 
 
Sr. Fernández.- No vostè ha obert, recordi, li vull recordar Sr. Ros que li vam dir que si ... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández  
 
Sr. Fernández.-  que si obria vostè temes havia de permetre ... 
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Sr. Alcalde.- Estic en ús de la paraula  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, li demano 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, no té micro. A veure  
 
Sr. Fernández.- Li demano, Sr. Ros. M’és igual  
 
Sr. Alcalde.- Això ho ha fet altres vegades  
 
Sr. Fernández.- El respecte institucional ha de començar a tenir ... 
 
Sr. Alcalde.- El tinc absolutament  
 
Sr. Fernández.- Si l’alcalde quan tanca un debat en el que s’ha produït, amb molt de 
respecte i molt d’això comença a treure temes nous. A treure temes que no han sortit, 
ha de permetre i això ho hem discutit en d’altres ocasions, ha de permetre el torn de 
rèplica perquè si no, Sr. Ros, vostè està tergiversant. 
 
Sr. Alcalde.- No he tret cap tema nou. Quin és el tema nou?  
 
Sr. Fernández.- Ha fet referència ... discutit en el debat, com tot el tema de si 
l’endeutament, d’on venia i tot l’atac que vostè fa, suposo que la seva incapacitat 
per fer coses. 
 
Sr. Alcalde.- Això estava en els quadres  
 
Sr. Fernández.- Li fa i li permet... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández 
 
Sr. Fernández.- ...  Serà molt més curt si em dóna la paraula. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, li prego que tal com vam parlar en algunes ocasions, també els 
altres grups, quan vostè reobra, quan vostè obra temes nous en el punt de cloenda, 
faci, si us plau, de tenir el respecte per donar-nos el dret de replica, vostè ha tret temes 
aquí que jo tinc el dret a poder-li contestar. Vostè no pot tenir l’última paraula per 
intentar fer-nos callar la boca a tots i fer-nos creure que vostè és qui tanca i que 
nosaltres hem estat una colla de desmanegats que hem deixat el poble potes enlaire, 
que és el que vostè ha vingut a dir més o menys i vostè, si fa això  
 
Sr. Alcalde.- jo crec que no he dit això, no s’equivoqui  
 
Sr. Fernández.- Sr. Ros, com ara això sí que s’ha gravat, no com abans, podrem 
comentar-ho, per tant, permeti’m que jo li faci aquest intervenció i després ... 
 
Sr. Alcalde.- Li dono una intervenció d’un minut. 
 
Sr. Fernández.- Vostè em donarà el que ... 
 
Sr. Alcalde.- Li dono un minut. Està en ús de la paraula. 
 
Sr. Fernández.- I la cosa és tan senzilla com dir-li. Si vostè, la seva incapacitat per 
defensar el seu programa i el seu projecte i el seu pressupost, la manifesta atacant al 
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que s’ha fet en anys anteriors i la seva incapacitat per mantenir amb bon estat les 
inversions que s’han fet en aquest municipi perquè aquest municipi estigui a l’alçada 
que es mereix, si la seva incapacitat és tal que l’única manera de defensar-se és 
atacar als demés, després de 7 anys encara avui la seva única resposta és:  és que 
vostès ens van deixar el poble, si després de 7 anys aquesta és la seva capacitat, Sr. 
Ros ha fracassat rotundament. Retiris, Sr. Ros. 
 
Sr. Alcalde.- gràcies, Sr. Carles Fernández. No li contestaré la seva intervenció i recordo 
el que seria la votació. Hem de votar primer l’esmena que bàsicament l’esmena 
afecta a l’annex de la plantilla de personal. D’acord? L’annex de personal, per tant, 
passem a votar l’esmena. 
 
Sr. Gil.- L’esmena no és el que hem votat abans ja?  
 
Sr. Alcalde.- No abans hem votat la retirada de l’acord quart. L’acord quart està 
retirat, per tant, aquest ja no existeix. Llavors per formalitzar l’acord amb la resta de 
punts que són hi havia fins a un sisè, per tant, ara és fins a un cinquè, hauran de 
moure’s, el cinquè passarà a quart i el sisè a cinquè, per tant, el nou acord que votem 
té una petita esmena que és que en la relació de l’annex de personal, no en la relació 
de llocs de treball, que això ja no existeix, sinó en l’annex de personal, estan definides 
aquelles 2 places de les que hem parlat abans. Estan definides en plantilla, no en la 
relació de llocs de treball, correcta?  
 
Si hi ha algun dubte, ho tornem a aclarir, eh?  
 
Sr. Gil.- Nosaltres, ja ho hem comentat abans, el que no acceptaríem és retirant el punt 
número 2, que és que  nosaltres no estem d’acord i que això ens feia plantejar canviar 
el sentit del vot, d’un vot afirmatiu a negatiu directament. 
 
Sr. Alcalde.- Aquest ja estat retirat. Ara, la conseqüència de retirar aquell punt, hi ha 
una esmena que afecta a l’annex de personal, on aquelles 2 places, estan tal com 
estaven definides, com a plaça no com a lloc de treball. 
 
Sr. Gil.- D’acord 
 
Sr. Alcalde.-  Doncs passem a votar l’esmena. 
 
Sí, aprovada l’esmena per 9 vots favorables i 8 abstencions  
 
Ara passem a votació, l’acord esmenat 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P. i d’ERC i 8 vots en contra, 
manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el qual diu: 
 
 

“ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès conté la 
previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2014. 
 
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a 
l’article 168.1 del Text Refós, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens 
locals. 
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ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del 
Pressupost, segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
VIST l’Informe d’Intervenció donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 
del Text Refós. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 
convenient, l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no 
es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament el Pressupost de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2014 amb els següents estats 
d’ingressos i despeses. 
 
ESTAT D’INGRESSOS 

 

INGRESSOS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
PREVISIONS 
INICIALS 

1 IMPOSTOS DIRECTES 5.814.478,92 €. 

2 IMPOSTOS INDIRECTES 146.706,92 €. 

3 TAXES I PREUS PÚBLICS 1.759.660,27 €., 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.644.924,97 €, 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 32.850,00 €, 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €, 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €, 

8 ACTIUS FINANCERS 150.000,00 €, 

9 PASSIUS FINANCERS 175.000,00 €, 

TOTALS 10.723.621,08 €, 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

DESPESES 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
CRÈDITS 
INICIALS 

1 PERSONAL 3.595.396,92 €, 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.662.017,21 €, 

3 DESPESES FINANCERES 225.358,60 €, 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 831.270,95 €, 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 0,00 €. 

6 INVERSIONS REALS 178.000,00 €, 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 €, 

8 ACTIUS FINANCERS 150.000,00 €, 

9 PASSIUS FINANCERS 1.081.577,40 €, 

TOTALS 10.723.621,08 €, 
 

SEGON.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no 
es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament les bases d'execució 
del Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 2014 que formen 
part d’aquest expedient. 
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TERCER.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual. 

 
Situació 

Estructura professional/denominació 
Grup 

titulació 
Places 

Ocupades Vacants 
A 

amortitzar 

      
FUNCIONARIS DE CARRERA 

  
1. COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL 
          Secretari/a General A1 1 0 1 0 
          Interventor/a de Fons A1 1 1 0 0 
          Tresorer/a A1 1 0 1 0 

  
2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Sot escala tècnica 
          Tècnic/a administració general A1 2 2 0 0 

 Tècnic/a administració   
econòmica 

A1 2 0 2 0 

Sot escala administrativa 
          Administratiu/va C1 8 8 0 0 
Sot escala auxiliar 
          Auxiliar administratiu/va C2 10 8 2 0 

  
3. ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
Sot escala tècnica 
Tècnics superiors 
          Arquitecte/a A1 1 1 0 0 
          Enginyer/a A1 1 0 1 0 
          Tècnic/a de serveis A1 1 1 0 0 
          Tècnic/a de disciplina urbanistic A1 1 1 0 0 
Tècnics diplomats 
          Arquitecte/a tècnic/a A2 1 1 0 0 
          Enginyer/a tècnic/a A2 1 1 0 0 
Sot escala de serveis especials 
Places comeses especials 

Tecnic/a superior de serveis  
personals 

A1 1 1 0 0 

Policia local 
          Inspector/a A2 1 0 1 0 
          Sergent/a C1 1 1 0 0 
          Caporal C2 3 3 0 0 
          Agents C2 17 9 8 0 

 

PERSONAL EVENTUAL 
  

          Assessor/a de planificació territorial   1 1 0 0 

  
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
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1. D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA 
          Tècnic/a d'arxiu A1 1 1 0 0 
          Tècnic/a de gestió informatica A2 1 1 0 0 
          Treballador/a social A2 2 0 2 0 
          Insertor/a laboral A2 1 1 0 0 
          Educador/a social A2 2 0 2 0 
          Tècnic/a de cultura A2 1 0 1 0 
          Bibliotecari/a A2 1 1 0 0 
          Tècnic/a mig de serveis personals A2 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic de cartografia C1 1 0 1 0 
          Auxiliar tècnic/a d'esports C1 2 1 1 0 
          Auxiliar tècnic de biblioteca C1 3 2 1 0 
          Auxiliar tècnic de cultura C1 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic d'equipaments C2 1 1 0 0 
          Auxiliar tècnic de serveis C2 1 0 1 0 
          Paleta C2 1 1 0 0 
          Jardiner/a C2 1 0 1 0 
          Conserge C2 1 1 0 0 
          Conserge E 3 3 0 0 
          Servei de neteja E 1 1 0 0 
          Peó E 3 1 2 0 
          Repartidor/a - celador/a E 1 0 1 0 

  
2. PERSONAL DEL CENTRE ESPORTIU 

Responsable de dirección         
d'instal.lacions 

  1 0 1 0 

Coordinador tècnic   1 0 1 0 
Responsable de manteniment   1 0 1 0 
Tecnic esportiu   13 0 13 0 
Administratiu/va   3 0 3 0 
Operari/a de manteniment   4 0 4 0 
Operari/a de neteja   3 0 3 0 

      
      

TOTAL FUNCIONARIS 54 38 16 0 
TOTAL EVENTUALS 1 1 0 0 
TOTAL LABORALS 56 17 39 0 

 
 

QUART.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès per al tràmit d’informació pública durant el termini de 15 dies 
hàbils d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, entenent-se el Pressupost General de la 
Corporació municipal per a l’any 2014 definitivament aprovat en el supòsit de no 
produir-se reclamacions en el termini esmentat pels interessats. 
 
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.” 
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Sr. Alcalde.- Sense més temes que tractar, aixequem la sessió, quan són les 10 i 18 del 
vespre  
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, quan són les 22 hores i 18 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president        La secretària   
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Ros i Penedo      Maria Sanpere i Herrero 
 
 


