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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA  24 DE  SETEMBRE  DE 

2015 NÚM. 12/2015 

 

 

ASSISTENTS: 

 

Alcalde:    Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC 

Regidors:    Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC 

                      Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC 

      Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC 

                   Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC 

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU 

                Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU 

                Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU 

                 Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU 

     Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC 

                  Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC 

                  Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC 

                   Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC 

                 Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC 

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P. 

 

A la Roca del Vallès, essent les 20.04 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de 

Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez 

i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari, 

Antoni Peralta i Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de 

membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de 

l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària, 

prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores trenta minuts. 

 

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

indicat a la convocatòria: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 

2015 i de la sessió plenària extraordinària realitzada el 31 d’agost de 2015. 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 

 

B-1. Aprovació de la creació de la comissió de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Roca 

del Vallès. 
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B-2. Aprovació de l’acceptació de l’Ajuntament com a membre del Consell 

d’Administració i Junta General del Vallès Oriental Televisió, SLU i designació del 

representant de l’Ajuntament dins dels òrgans de gestió de VOTV 

 

Àrea de Serveis Econòmics  

 

B-3 Aprovació de l’expedient d’ampliació en 120 mensualitats del reintegrament del saldo 

deutor corresponent a la liquidació definitiva de la participació dels municipis en tributs de 

l’Estat, corresponent a l’exercici 2013. 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 

B-4. Aprovació de les obres de l’expedient 2015/70, promogudes per la Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o 

utilitat municipal  

 

B-5. Aprovació de les obres de l’expedient 2014/99, promogudes per la Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o 

utilitat municipal  

 

Mocions 

 

B-6. Moció de tots els grups municipals de suport a l’acollida de població refugiada 

víctima dels conflictes armats a la mediterrània. 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C-1 Dació de compte de la resolució 991/2015, mitjançant la qual es designa als membres 

de les comissions informatives permanents i de les comissions informatives especials. 

 

C.2 Resolucions d’alcaldia 

 

C-3 Informacions d’alcaldia 

 

C-4  Precs i preguntes 

 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Bona nit, comencem el ple ordinari del dia 24  de setembre quan són 

les vint hores i 6 minuts. 

 

B) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 30 de juliol de 

2015 i de la sessió plenària extraordinària realitzada el 31 d’agost de 2015. 

 

Sr. Alcalde.- Procedirem a començar amb els punts de l’ordre del dia.  

 

El primer és aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 30 de 

juliol de 2015 i de la sessió plenària extraordinària realitzada el 31 d’agost de 2015.  

 

No sé si algú té alguna cosa a dir sobre les dos actes. Doncs passaríem a votació el tema 

de votació de les dues actes. Fem primer; és a dir, les votem conjuntament o les votem 

separadament. Ah és veritat, no perquè el 31 no hi havia... 
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Passarem a votació la del dia 30 de juliol. 

 

 

Es sotmet l’acta de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2015 a votació, la qual s’aprova 

per unanimitat  

 

 

Passarem a votació la del dia 31 d’agost, que era el sorteig de les meses electoral. 

Recordo que, a veure, qui érem? 

 

Doncs passem a votació el tema de les meses electorals  

 

 

Es sotmet l’acta de la sessió extraordinària de 31 d’agost a votació, la qual s’aprova per 

14 vots favorables i 3 abstencions dels regidors que no van assistir a aquesta sessió 

 

 

Tenim 3 abstencions i 14 vots favorables  

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics 

 

B-1. Aprovació de la creació de la comissió de Serveis Socials de l’Ajuntament de la Roca 

del Vallès. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de setembre de 2015, amb el següent contingut:  

 

“El 24 de maig de 2015, es van celebrar les eleccions locals, convocades 

mitjançant  Reial decret 233/2015, de 30 de març, i en sessió plenària de 13 de juny 

de 2015 es va constituir el nou ajuntament. 

 

En sessió plenària de 13 de juliol de 2015, en el ple del cartipàs, es va crear tant les 

comissions permanents com les comissions especials del Consistori. 

 

En sessió plenària de 30 de juliol de 215, es va aprovar una moció presentada pel 

grup municipal socialista, en la qual entre d’altres acords, es va acordar el 

següent: 

 

“La creació d’una Comissió de Serveis Socials, de mateix nivell i 

consideració que les comissions municipals creades al Ple de Cartipàs, 

integrada per representants de tots els grups polítics municipals i de totes les 

entitats municipals que treballen en l’àmbit de l’atenció social, per tal 

d'avaluar la situació, establir prioritats i acordar de mesures de caràcter 

immediat. La creació d’aquesta comissió serà un punt de l’ordre del dia del 

Ple ordinari del mes de setembre de 2015.” 

 

D’acord amb l’article 132 del reial decret 2568/186, de 28 de novembre, 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el ple 

podrà establir òrgans desconcentrats, diferents dels enumerats en les seccions 

anteriors. 
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És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Crear la comissió de Serveis Socials, l’objecte de la qual serà endegar un 

diagnòstic real de la situació en què es troba el nostre municipi en referència a la 

pobresa energètica i la implementació de solucions per les persones afectades. 

 

SEGON.- Aprovar la composició de la Comissió de  Serveis socials, la qual estarà 

integrada pels membres següents: 

 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

 Vocals: Esther Laso i Esteban, representant titular del grup municipal ERC-AMJordi 

Fortí i Gurgui, representant suplent del grup municipal ERC-AM 

 

 Manuel Álvarez i Herrera, representant titular del grup municipal de CiU 

 Rafael Ros i Penedo, representant suplent del grup municipal de CiU 

 

 Carles Fernández i Pérez, representant titular del Grup Municipal PSC-PM 

 Francisco García i Lorenzana , representant suplent del grup municipal PSC-PM 

 

 Dani Martín i Oller, representant titular del grup municipal ICV-EUIA-E 

 Andrés Hidalgo i Aragón, representant suplent del grup municipal ICV-EUIA-E 

 

 César Alcalá i Giménez, representant del grup municipal P.P 

 

 Representant designat per Càrites 

 Representant designat per la parròquia Santa Mari del Jaire 

 Representant designat per la parròquia Santa Sandurní 

 Representant designat per la parròquia de Santa Agnès de Malanyanes 

 

 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 

Per Decret d’alcaldia s’acordarà les persones concretes que en formaran part i se’n 

donarà compte al ple 

 

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Informativa General tindrà valor 

ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup. 

 

TERCER.- La Comissió de Serveis Socials es reunirà, prèvia convocatòria de l’alcalde, la 

qual haurà de ser notificada als membres de la comissió d’acord amb el règim que 

regula les comissions informatives  

 

QUART.- El seu funcionament, en tot allò no previst al reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es regirà per les disposicions sobre el 

funcionament del ple.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Bé, el punt B-1 és l’aprovació de la creació de la comissió de Serveis Socials 

de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

 

Sra. Laso.- Bona Tarda, en l’últim ple es va acordar crear una comissió respecte de la 

diagnosi de la pobresa energètica. Aquesta comissió que es va decidir, en aquell 



 

5 

moment, és la que en el dia d’avui portem aquí per acordar-la. Aquesta comissió té sentit 

perquè estem en un moment de crisi, en el qual a molta gent li costa arribar a fi de mes i 

una de les coses principals per tenir una qualitat de vida mínima a casa, en un moment 

tan crític, és precisament comptar amb els recursos energètics: escalfor, aigua calenta i 

un mínim de comoditat a casa. És ben cert que el que sí que podem dir és que 

actualment, a tothom que s’ha adreçat a l’Ajuntament per demanar ajut en aquest sentit 

se li ha donat. Se li ha donat després d’haver complert els requisits que es demana, però el 

que aquesta comissió planteja no és la de donar ajut a qui ho demana, sinó fer una 

diagnosi. La diagnosi implica fer una valoració de la situació energètica del poble. Hi ha 

una part d’aquesta valoració que ja està en marxa perquè tenim un pla d’avaluació 

d’habitatge i vulnerabilitat que ens donarà ja un inici de coneixement en aquest sentit, 

però que no és prou i amb aquest comissió el que aconseguirem és tenir unes dades, un 

coneixement més específic de com tenim el poble en aquest sentit. Aquesta comissió 

estarà composta pels grups polítics, les parròquies i alguna entitat més, és possible que 

estiguin invitant persones. Jo crec que la Taula de la pobresa energètica, que s’havia 

manifestat en aquest sentit, podria estar convidada i alguns més, iniciarem aquesta 

avaluació d’aquesta problemàtica. La idea és que sobre la resolució que pugem prendre 

decisions, decisions que ens avancin i que no esperem que sigui la gent que vingui, sinó 

que puguem prendre decisions globals amb un problema com aquest. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció per part del PSC? 

 

Sr. Fernández.- Sí, Això respon a una moció que vam presentar nosaltres, per tant, que es 

compleixi els acords que es prenen en el ple és satisfactori. Jo l’única cosa seria sensible 

que, en aquests moments, ens sembla bé que les parròquies estiguin representades 

perquè estan fent una acció a través de Càrites, doncs  molt important en el municipi, 

però que també fóssim sensibles a incorporar tant aquelles persones com aquelles entitats 

que al llarg d’aquest temps han tingut una sensibilitat especial amb aquests temes, que 

n’hi ha algunes, que tampoc no cal ara esmentar aquí, però que, en tot cas, en el 

moment que convoquem, en puguem parlar i comentari si hi ha alguna entitat més que 

val la pena incorporar-la per tenir més aquesta sensibilitat. L’única cosa és aquesta, però 

satisfets que aquell acord que vam prendre ja es traslladi  en una primera proposta 

concreta.  

 

Sr. Alcalde.- Algú més? Bé, hem parlat d’aquest tema abans precisament i hem fet la 

consulta amb el Sr. Secretari. Tenim dues opcions que es convidar a la gent que pugui 

venir a donar la seva veu, però que no tindríem vot. Hi hauria una segona possibilitat que 

seria passar-ho per ple. Això ens endarreriria una miqueta aquesta opció i la tercera que 

seria facultar a l’Alcalde a que pugui incloure a aquestes persones, entitats, qui sigui, per 

tant, podríem fer que en cas que nosaltres decidim políticament obrir el ventall, 

directament amb una resolució d’alcaldia quedessin inclosos. Aquí seria el fet que també 

tinguessin el sentit del seu vot, per tant, no sé, podríem esmenar aquest pròpia afegint 

aquest punt o bé, deixar-ho com està i seria després deixar-los en veu. 

 

Sr. Fernández.- A veure, no ens preocupa massa perquè malament anirà si en aquesta 

comissió, hem d’acabar decidint les coses per votació, per tant, jo crec que, home, si 

veiem que cal, en un altre ple, podríem incorporar altres d’això, però  jo crec que 

arrancaria perquè el que és important és el treball que es faci allà. Home, si no som 

capaços d’arribar a acords de consens en una situació així, per tant, estic convençut que 

no farà falta la votació, per tant, en aquests moments, no ens preocupa tant això. 

 

Sr. Alcalde.- Perfecte gràcies. Algú vol dir alguna altra cosa?  
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Doncs passaríem a votació 

 

Votacions:  

S’aprova per unanimitat  

 

 

B-2. Aprovació de l’acceptació de l’Ajuntament com a membre del Consell 

d’Administració i Junta General del Vallès Oriental Televisió, SLU i designació del 

representant de l’Ajuntament dins dels òrgans de gestió de VOTV 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de setembre de 2015, amb el següent contingut:  

 

“En data 5 de novembre de 2009, el ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va 

aprovar l’adhesió al Consorci Teledigital de Granollers per a la Gestió de la Televisió 

Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers  

 

Després de les eleccions locals 2015 i d’acord amb l’article 38 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals del ple de 

constitució de l’Ajuntament de la Roca, en sessió plenària de data 13 de juliol de 

2015, es va nomenar al Sr. Xavier del Villar i Berenguel com a representant del 

Consorci Teledigital Granollers.  

 

En sessió de 22 de juliol de 2015, la junta general ordinària La societat Vallès 

Oriental Televisió, SLU, va aprovar la proposta dels nous òrgans de govern de 

l’esmentada societat  

 

El 31 de juliol de 2015, Vallès Oriental televisió va presentar un escrit en aquest 

Ajuntament, en què, ens demanava:  

 

“Atès la designació realitzada per cada ajuntament dins del Consorci 

Teledigital Granollers, normativa vigent i els acords presos tant pel Consorci 

Teledigital Granollers com per Vallès Oriental televisió SLU, es fa necessari 

que cada ajuntament membre aprovi pel seu òrgan plenari: 

 

Punt primer.- Aprovar l’acceptació de l’Ajuntament com a membre del 

Consell d’Administració i Junta General del Vallès Oriental Televisió, SLU a 

partir de 22 de juliol de 2015. 

 

Punt segon.- Designar persona física representant d’aquest Ajuntament dins 

dels òrgans de gestió de VOTV anteriorment enumerats al punt primer. Cal 

tindre en compte que la persona física representant haurà d’ésser la 

mateixa designada pel Consorci Teledigital Granollers. En aquest punt cal 

consignar dades:  

 

1r El nom i cognoms. 

2n L’Estat civil. 

3r La majoria d’edat. 

4t La nacionalitat. 

5è El domicili, expressant el carrer i número o el lloc de situació, la localitat i 

el municipi. 

6è Document nacional d’identitat.” 
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És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar l’acceptació de l’Ajuntament com a membre del Consell 

d’Administració i Junta General del Vallès Oriental Televisió SLU a partir de 22 de 

juliol de 2015. 

 

SEGON.- Designar al Sr. Xavier del Villar i Berenguel, casat, major d’edat, de 

nacionalitat espanyola,  amb domicili C/Catalunya, 230 de la Roca del Vallès, 

amb Núm. DNI 38836418K, com a representant de l’Ajuntament dins dels òrgans de 

gestió de VOTV esmentats al primer punt. 

 

TERCER.- Donar trasllat a Vallès Oriental Televisió d’aquest acord, juntament amb 

un escrit personal del Sr. Xavier del Villar i Berenguel, en què expressi la seva 

conformitat de representar a l’Ajuntament dins del Consell d’Administració i Junta 

General de Vallès Oriental televisió i on constati les dades indicades en el punt 

segon per inscriure-ho al Registre Mercantil de Barcelona.” 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El punt B-2 seria l’aprovació de l’acceptació de l’Ajuntament com a membre 

del Consell d’Administració i Junta General i de la designació del representant.  

 

En un ple passat vam ja designar al Sr. Xavier del Villar i Berenguel com a representant de 

VOTV i ara el tornaríem a presentar, però com a membre del Consell d’Administració de 

VOTV. Ens demanen que és el següent pas i que ho passem per ple. 

 

Sr. Fernández.- Hi ha una cosa, en el moment en què es va aprovar dins de tot el paquet 

doncs no tenia massa sentit comentar el que ara comentaré, però com avui ve sol, sí que 

ho comentaré. Nosaltres ens abstindrem per 2 motius. Un primer, pel mateix que vam fer 

en el seu moment, perquè és una qüestió de govern nomenar i, per tant, no ens hi 

oposem, però tampoc no manifestem el nostre acord amb el vot favorable, però en 

referència a Vallès Oriental Televisió, hi ha un acord plenari, per unanimitat, de 31 de maig 

de 2012, en què instàvem a les 2 plataformes a que s’unissin i si no s’unien, nosaltres ens 

donàvem de baixa. 

 

Sr. Alcalde.- Recordi’m la data, si us plau.  

 

Sr. Fernández.- El ple de 31 de maig de 2012. El punt número 11. Ho he estat revisant. Sabia 

que l’havíem pres i  no recordava la data. Aquesta tarda l’he buscat, per tant, jo crec que 

en el mateix sentit en què un acord que vam prendre en l’últim ple, doncs avui s’ha 

executat en base a la creació d’això, doncs hauríem de començar a fer alguna cosa. No 

sé quina, però hauríem de començar a fer alguna cosa perquè va ser un acord que vam 

prendre per unanimitat, han canviat persones i han canviat la distribució dels grups, però 

els grups són els mateixos i tots 5 grups, per unanimitat, hem de prendre aquest acord. Jo 

només ho poso sobre la taula perquè sapiguem el que vam decidir i el que aquest ple va 

decidir, per tant, nosaltres ens abstindrem, però crec que aquell acord, que el que 

buscava era donar viabilitat econòmica i coherència a una acció informativa necessària. 

És a dir, el que es buscava no era tant donar-nos de baixa, sinó que servís com a pressió 

perquè es fes una cosa que a totes llums sembla lògica que s’hagi de fer, per tant, alguna 

cosa haurem de fer amb això. 
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Sr. Alcalde.- Perfecte. Endavant. 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres, no recordem exactament el nostre sentit del 

vot d’aquell dia. En aquell moment, nosaltres estàvem governant com ara i teníem la 

responsabilitat concretament, d’aquesta cartera i, per tant, diré coses, que suposo que 

vam dir en aquell moment i que suposo que no seran noves: 

 

Primer: acceptar el que demanava el ple en aquell moment. Es va traslladar en el seu 

moment. Jo, com a representant tant del Consell d’Administració de VOTV, vaig traslladar 

aquesta petició d’aquest punt que es va aprovar pel ple. En aquell moment, la televisió 

que no funcionava era la de Mollet; VOTV funcionava bé i continua funcionant bé, no 

tenia i no té problemes econòmics a diferència de de la de Mollet i en tot cas, el que es 

va sol·licitar al Consell va ser la possibilitat que les 2 televisions comencessin a parlar per 

arribar a una entesa i que si era possible, es fusionessin, no?  

 

Em consta que això es va intentar, que hi va haver converses a alt nivell, fins i tot, pels 

presidents, que eren i continuen sent els 2 alcaldes, un el de Granollers i l’altre el de Mollet, 

si no recordo malament i no es va arribar a cap acord. Nosaltres considerem que 

continuar a VOTV respon a una necessitat que, com vostè ha dit, doncs és d’informació al 

ciutadà, és important que el ciutadà estigui informat, que la informació que s’està donant 

per part de la plataforma és correcta, que no és partidista com en algun moment algú 

podria haver pensat. Ni molt menys i, per tant, considerem que continuar a VOTV és 

important i interessant pel municipi. Si en aquell moment, vam votar a favor de sortir si les 2 

televisions no es posaven d’acord, avui el que hauríem de dir és que ho vam intentar, no 

va ser possible i per tant, la nostra, al menys per part nostre, per part del nostre grup, seria 

continuar encara que no s’hagi arribat a aquest acord, ja que s’ha fet el que s’havia de 

fer per part nostra i no es va aconseguir res. 

 

Sr. Fernández.- No, no, jo l’únic que recordo és la literalitat de l’acord, que era que si no 

s’aconseguia això, l’Ajuntament de la Roca es donaria de baixa. Aquesta és la literalitat 

de l’acord aprovat per unanimitat, per tant, tot el que es va fer em sembla bé, però com 

no es va aconseguir, el següent punt; és a dir, vostès van intentar el primer punt que era, el 

segon punt deia que si no s’aconseguia el primer, faríem una cosa i aquest també va ser 

aprovat per unanimitat i faríem una cosa i aquest també va ser aprovat per unanimitat i jo 

l’únic que dic és això, si ara s’ha canviat d’opinió, bé, però en tot cas, per a nosaltres, és 

alguna cosa que encara segueix viu, no podem, els acords no es prenen perquè quedin 

en un paper, per tant, hem de veure què fem. Ara hi ha un nou ple, podem tornar a 

debatre això en un altre moment, jo no ho porto a debatre avui, senzillament, ho poso 

sobre la taula per explicar el sentit del nostre vot. En tot cas, tenim temps de seguir parlant 

i no ha de ser un tema que ens cremi per avui mateix, però sí que entenem que per a 

nosaltres no és un tema que ens cremi per avui mateix. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú vol intervenir més? 

 

Sr. Martín.- Sí, brevemente. Como bien dice Carles, ahí votamos todos por unanimidad, 

pero además recordemos una cosa, al menos desde Iniciativa y creo recordar también 

que el PSC y creo recordar que Esquerra dijimos que el ayuntamiento debía plantearse 

toda su política de comunicación y eso llevó por ejemplo a que Iniciativa, durante 4 años 

no escribió en el boletín municipal, excepto uno. Y nosotros nos estamos planteando si 

seguir participando en el boletín municipal.  

En coherencia con lo que dice Carles, nuestro voto no será abstención, nuestro voto será 

no. 
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Sr. Alcalde.- Sí, Sr. Manel Álvarez? 

 

Sr. Álvarez.- Veig que tot i estar en una sessió plenària, el Twiter funciona a tope i ja han 

piulat el nostre posicionament. Ja poden fer una altra piulada i és que nosaltres... 

 

Sr. Alcalde.- Són les noves tecnologies, és normal. 

 

Sr. Álvarez.- Són les noves tecnologies. No em sorprèn. Em sorprèn la rapidesa i sobretot 

que està no només atent al que se li està dient al ple, sinó que a més a més, té temps, per 

escriure i fer la piulada al twiter. Això, la neurona que diuen que tenim els homes, doncs 

alguns sembla que tenen 2 neurones i poden fer 2 coses a la vegada. Bé, dit això que ho 

dic en plan de no molestar a ningú, eh? Nosaltres continuem dient que consultarem 

aquesta posició, evidentment, però que el nostre posicionament és no abandonar la 

possibilitat que la Roca tingui un mitjà de comunicació com actualment és la televisió de 

la Roca que és VOTV i , per tant, creiem que el ciutadà ha d’estar ben informat i que 

aquest és un bon mitjà perquè estigui ben informat que, a més a més, sempre ho hem 

portat al nostre programa electoral, ja recordo que ho vaig fer en aquella ocasió. 

Nosaltres havíem dit que faríem una televisió local, no es podia fer en aquell moment i la 

nostra televisió local és VOTV i, per tant, estem contents de com funciona i la política de 

comunicació de l’Ajuntament, en tot cas, potser no els agrada a alguns, però a nosaltres 

sí que ens agrada. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.-  Gràcies. Jo estava mirant. Sí... 

 

Sr. Fernández.- ...la lectura literal és conclòs el debat, s’aprova el dictamen per 

unanimitat... 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Fernández. Si ho torna a dir en el micro és que si no, no es grava i no 

quedarà   

 

Sr. Fernández.- No, dic que llegeixo la literalitat de l’acord que diu: conclòs el debat per 

l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el qual literalment diu:  

 

“Instar al president del consorci de gestió tal, tal i donar-se de baixa del consorci 

de gestió digital demarcació de Granollers si no s’inicien al 2012, les actuacions 

d’integració de les televisions.  

 

Informar d’aquests acords als membres. “ 

 

És adir, això va acabar malament i, per tant, alguna cosa s’havia de fer més. El que 

plantejo és això i ja està. 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Sí, vist que ara ha llegit les conclusions, es va fer el que es va aprovar, eh? és a 

dir, no tinc el punt i, per tant, no el puc contrastar, però vostè mateix ho ha llegit, inicia els 

tràmits, eh? d’acord? I això ja li he dit que a proposta nostra perquè va ser un tema que es 

va portar en algunes de les reunions del consell de VOTV, recordo que no només a 

proposta nostra que també ho va ser per aquest motiu i es va instar i es va proposar 

aquesta fusió de les 2 cadenes. Una cosa és instar a la fusió i una altra cosa és dir sortirem 

si no es fusionen i aquest no va ser el pacte ni l’acord, per tant, és diferent al que vostè ha 
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dit en un principi a la lectura. Només, jo no recordava els acords, però evidentment, una 

vegada ho ha llegit que quedi clar que es va fer i que s’ha fet allò que es va aprovar. 

 

Sr. Alcalde.- Sí, una lectura literal posa: 

“Donar-se de baixa del consorci de gestió de la televisió digital, si no s’inicien en el 2012.” 

 

Bé, es va fer la petició, en tot cas, entenem  

 

Sr. Fernández.- A nosaltres ens ... no tancat i per tant 

 

Sr. Alcalde.- No, no, no, l’única cosa que deia que s’havia iniciat un dels acords que 

havíem fet, l’altre, evidentment, no i per això forma part de la nostra televisió comarcal i, 

per tant, jo el que diria és que entenem també que en aquest moment, hauríem de fer la 

relectura de tots i de les explicacions que vam donar tots, sense que això vulgui dir que 

s’hagi de canviar, eh? simplement perquè parlàvem d’una situació concreta en aquell 

moment i poder ara tampoc seria la mateixa. Tornem-ne a parlar i si no és un acord 

plenari i, per tant, li hauríem de donar un sentit. Si en el sentit és que hem d’abandonar 

perquè el plenari així ho va decidir i 2 anys després hem de fer-ho, doncs que en siguem 

conscients o poder hem de tornar a obrir un debat en un proper ple  i tornar a unificar. El 

Sr. Xavier del Villar em demanava la paraula per contestar pel tema ... 

 

Sr. del Villar.- Pel tema de les polítiques de comunicació i l’aparició del butlletí municipal i 

tot plegat, simplement dir que estic obert a totes les propostes que vinguin dels grups 

municipals que hi hagi aquí presents i que, possiblement, si parlem, hi haurà algunes coses 

en què ens posem d’acord, que hi ha coses que potser no s’han fet del tot correctes o 

que potser tenim una altra manera de fer-les. Jo us animaria a tots els partits polítics 

representats aquí, l’Ajuntament que utilitzeu un butlletí municipal o totes les eines que 

tingui l’Ajuntament a disposició del partit per donar la vostra opinió sobre la vida del 

poble, vull dir és lògic i és completament normal, si hi ha alguna cosa que no estem en 

concordança o que hi hagi alguna manera de veure les coses d’una manera diferent, 

doncs parlem-ne, parlem-ne, ho debatem aquí en el ple o qualsevol dia em podeu 

buscar aquí a l’Ajuntament i arribem a acords. Vull dir el butlletí municipal, la pàgina web i 

totes les eines que té l’Ajuntament han de ser plurals i no han de ser partidistes ni es poden 

fer algunes coses que s’havien fet en el passat i no parlo d’1 o 2 anys, de 5 de 10 de 15 i 

de més enllà, per tant, entenem que són unes eines que són del poble i que les hem 

d’utilitzar tots, per tant, aquí obro la porta a que parlem i em sabria greu que hi tornessin a 

haver espais en blanc de partits polítics que, pel motiu que sigui, que és completament 

lícit, no volgués participar en el butlletí municipal, per exemple.  

 

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí, endavant si us plau. 

 

Sr. Martín.- Uno muy breve. En ningún momento Iniciativa ni en los 4 años anteriores ni en 

ningún año, se ha hablado que el boletín municipal fuera partidista. No hemos dicho 

nunca eso. Nosotros hablábamos siempre des del punto de vista del coste. No 

hablábamos des del punto de vista que fuera teledirigido ni manipulado ni nada 

parecido. Si con lo que he dicho se ha entendido esto, Xavi lo siento. Igual que el voto 

contrario al tema de Vallès Oriental Televisió, no es el tema del Xavi del Villar, que me 

parece perfecto que Xavi nos represente y creo que nos representará con dignidad y con 

todo su trabajo y esfuerzo. Simplemente, es un tema de principios. No hay más. Sobre lo 

otro, lo hablaremos sin ningún problema.  

 

Sr. Alcalde.- Algú vol dir alguna cosa més? Doncs passaríem a votació  
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Votacions:  

S’aprova, per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (5), de 

CIU (4) i del PP (1), 5 abstencions manifestades pels regidors del PSC i 2 vots en contra 

manifestades pels regidors dels grup municipals d’ICV-EUIA 

 

Àrea de Serveis Econòmics  

 

B-3 Aprovació de l’expedient d’ampliació en 120 mensualitats del reintegrament del saldo 

deutor corresponent a la liquidació definitiva de la participació dels municipis en tributs de 

l’Estat, corresponent a l’exercici 2013. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de setembre de 2015, amb el següent contingut:  

 

“VISTA la comunicació de la Delegació Especial d’Economia i Hisenda de 

Barcelona del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, rebuda per 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 7 d’agost de 2015 (Registre d’Entrada 

número 2015/5400), que informa del resultat de la Liquidació definitiva de la 

participació dels municipis en els tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2013, 

d’acord amb els criteris establerts en els articles 83 a 86, 88, 89 i 91 a 94 de la Llei 

17/2012, de 37 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 i 

en l’article 72 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de 

l’Estat per a l’any 2015, seguint les disposicions recollides en els articles 111 a 124 i 

135 a 146 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada per 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que presenta un saldo deutor a favor 

de l’Estat, d’import 86.636,01 euros. 

 

VISTA la possibilitat, regulada a la Disposició addicional dècima, apartat segon, del 

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera 

de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, de 

fraccionar en un període de 10 anys, el reintegrament dels saldos que resultin a 

càrrec de les entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs 

de l’Estat corresponent a l’any 2013. 

 

VIST que de l’informe de la Intervenció municipal (fet en castellà, per agilitat en la 

transmissió de les dades posteriors al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques), de data 9 de setembre de 2015, es conclou que concorren tots els 

requisits regulats en la disposició per a l’aprovació de l’expedient de petició 

d’ampliació en 120 mensualitats del reintregament del saldo deutor corresponent 

a la Liquidació definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l’Estat, 

corresponent a l’exercici 2013, d’import 86.636,01 euros. 

 

VIST que d’acord amb l’apartat segon de la Disposició addicional dècima, del 

Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera 

de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, 

determina que la sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació 

municipal. 

 

És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de petició d’ampliació en 120 mensualitats del 

reintegrament del saldo deutor corresponent a la Liquidació definitiva de la 
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participació dels municipis en els tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2013, 

d’import 86.636,01 euros. 

SEGON.- ORDENAR a la Intervenció municipal el seu compliment, abans de la data 

de l’1 de novembre de 2015.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Passarem al punt B-3 que és l’aprovació de l’expedient en 120 mensualitats. 

Aquest punts, ens el comentarà el Sr. Manel Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Ja ho vam comentar a la comissió informativa. Aquest és un punt que ha de 

passar necessàriament per ple i per això es porta a aquest plenari que és el primer que 

celebrem després de rebre aquesta informació per part del Ministeri i concretament del 

que es tracta és que una vegada s’ha fet la liquidació definitiva de l’any 2013 de la PIE, 

de la participació dels impostos de l’Estat de l’Ajuntament, el Ministeri ens trasllada que 

tenim un saldo deutor a favor de l’Estat per import de 86.636,01€. Vol dir que l’Ajuntament 

va cobrar, a l’any 2013, 86.636,01€ més del que havia  de cobrar i una vegada han fet la 

liquidació, han vist que s’ha donat aquest fet. Llavors, quan aquestes coses passen, i s’ha 

donat en d’altres anys també, l’Ajuntament el que ha de fer és tornar els diners. 

Normalment, la llei diu que s’ha de tornar amb un màxim de 3 anys, però donada la 

situació econòmica de la majoria d’Ajuntaments i tenint en compte que l’Ajuntament de 

la Roca compleix amb totes les ràtios legals a nivell econòmic, doncs el Ministeri ens dóna 

la possibilitat que aquests diners, aquests 86.000 € que havíem de tornar amb 10 anys, que 

són aquestes 120 mensualitats. Llavors, hem de fer la petició al Ministeri i aquesta petició 

ha d’estar aprovada pel ple i per això hem portat aquest punt. El que demanem i llegeixo 

literalment el primer punt de l’acord, seria:  

 

“Aprovar l’expedient de petició d’ampliació en 120 mensualitats del reintegrament del 

saldo deutor corresponent a la liquidació definitiva de la participació dels municipis en 

tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici 2013, d’import 86.636,01€.”  

 

Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? 

 

Doncs passem a votació. 

 

Votacions:  

 

S’aprova el dictamen per unanimitat 

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 

B-4. Aprovació de les obres de l’expedient 2015/70, promogudes per la Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o 

utilitat municipal  

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de setembre de 2015, amb el següent contingut:  

 

“Vist la sol·licitud de data 18 de juny de 2015 amb número de registre d’entrada 

4266, formulada per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per la que sol·licita llicència d’obres 
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per la substitució del fals sostre i col·locació d’aïllament tèrmic a l’Institut de 

secundària de La Roca del Vallès, dins d’aquest terme municipal. 

 

Vist que en la sol·licitud també sol·liciten que el Ple de l’Ajuntament declari 

aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat municipal, i que, d’acord amb el 

que disposa l’article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, 

RDL, 2/2004, apliqui la bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions, Obres, i estableixi l’exempció de les taxes acreditatives per 

l’atorgament de les llicències, així com ples tributs i altres que puguin gravar 

l’activitat educativa. 

 

Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per llicències 

o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en que es 

disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa. 

 

Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres 

educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies socials i 

culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004. 

 

Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 4 “Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent: 

 

“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de 

les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 

interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 

històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Per 

reconèixer aquestes bonificacions es tindrà en consideració: 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificats 

urbanísticament com d’equipament. 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni 

de col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui part activa. 

 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o 

instal·lacions reportaran al municipi. 

 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.” 

 

És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres menors 2015/70 

pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, siguin 

declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 

socials i culturals, que ho justifiquen. 

 

SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 

TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord amb 

l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6. 

 

QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de Catalunya 

així com als serveis econòmics de l’ajuntament.” 
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Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El punt B-4 és de l’àrea de territori és de l’aprovació de les obres de 

l’expedient 2015/70, promogudes per la Generalitat de Catalunya i el punt B-5 seria també 

del mateix punt. Podríem debatre no conjuntament, però el que aquí hi ha un error 

perquè veig que està posat que és el 2015/99 i en realitat és el 2014/99. És un expedient 

que es començar l’any passat.  

 

Passaríem al Sr. Rafael Ros que ens explicarà el tema 

 

Sr. Ros.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Ho tractem conjuntament perquè són dos temes molt 

similars i és que quan el Departament d’Ensenyament fa obres en un municipi, la 

construcció d’una escola per exemple, sempre ens demana la declaració d’utilitat 

pública que normalment acostuma a ser molt clara perquè és un benefici per a la 

comunitat educativa i pels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. En aquest cas no 

són unes obres de nova planta. No és una licitació d’una escola sencera, sinó que són 

unes obres de reforma a l’institut. Unes es van fer durant l’estiu de l’any 2014 i les altres 

durant l’estiu de l’any 2015. Començarem per aquest últimes de l’any 2015, aquest és el 

punt B-4. Es tracta d’unes obres que s’han actuat a la planta baixa, substituint falsos 

sostres, lluminàries i creant un registre a les caixes de persiana. Això ha afectat a l’ala que 

està paral·lela a la plaça Sant Jordi; és a dir, quan entrem pel vestíbul de l’Institut a mà 

dreta, on hi ha la secretaria i la direcció i diversos laboratoris, doncs allà s’han fet aquestes 

obres, afecten a 668,50 m2. El pressupost d’aquestes obres va ser de 80.737,17 € i 

corresponia a un impost de construccions i obres de 3.229,49 €. SI això ho bonifiquem el 

95%, que és el que diu la nostra ordenança fiscal prèvia declaració d’utilitat pública, el 

cost que es bonifica és de 3.068,01; per tant, hauran de pagar un impost només de 161,48 

i la taxa de 213,57 ens els acords, es denega la bonificació perquè la taxa no està 

bonificada a la nostra ordenança fiscal i, per tant, l’han de fer efectiva. En el cas del punt 

B-5, les obres afecten a 4 aules de la planta primera d’aquesta ala que toca a la rambla, 

la que dóna cap aquí, la que veuríem gairebé des d’aquí, des de la finestra, la superfície 

és de 508,57m2, el pressupost va ser de 52.606,36 € i corresponia a un impost de 

construccions i obres de 2083,01, que bonificat vol dir que se’ls bonifica 1288,86 € i 

quedaria per pagar 104,15 i una taxa de 209,38 que no es pot bonificar perquè no ho 

contempla així l’ordenança fiscal. Aquestes obres es van fer a l’estiu del 2014 i al març de 

2015, van reiterar la demanda de bonificació que segurament ja estava en el primer 

expedient, per tant, aprofitem aquest més recent d’aquest estiu per fer la declaració 

d’utilitat pública de totes dues obres, la bonificació de l’ICIO i la denegació de la 

bonificació de la taxa i el quart acord de cadascun dels 2 punts és comunicar-ho al 

Departament d’Ensenyament. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Ros. 

 

Algun comentari? Ningú? D’acord, doncs passaríem a votació del punt B-4 

 

Passem a votació 

 

Votacions:  

 

S’aprova per unanimitat 
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B-5. Aprovació de les obres de l’expedient 2014/99, promogudes per la Generalitat de 

Catalunya, Departament d’Ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o 

utilitat municipal  

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de setembre de 2015, amb el següent contingut:  

 

“Vist la sol·licitud de data 5 de juny de 2014 amb número de registre d’entrada 

3754, formulada per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, per la que sol·licita llicència d’obres 

per substituir el cel ras i la il·luminació d’unes aules a l’Institut de La Roca del Vallès, 

dins d’aquest terme municipal. 

 

Vist que en la sol·licitud també sol·liciten que el Ple de l’Ajuntament declari 

aquesta obra com d’especial interès i d’utilitat municipal, i que, d’acord amb el 

que disposa l’article 103 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, 

RDL, 2/2004, apliqui la bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions, Obres, i estableixi l’exempció de les taxes acreditatives per 

l’atorgament de les llicències, així com ples tributs i altres que puguin gravar 

l’activitat educativa. 

 

Atès que en data 23 de juliol de 2014 es va atorgar llicència per les obres abans 

mencionades i es va aprovar la liquidació corresponent. 

 

Vist que en data 24 de març de 2015 amb número de registre d’entrada 1974, el 

Departament d’Ensenyament va entrar un escrit reclamant les màximes 

bonificacions previstes en les nostres ordenances fiscals en raó d’aquestes obres.  

 

Vist l’establert a l’art. 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm. 6 sobre la Taxa per llicències 

o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, en que es 

disposa que no es concedirà cap exempció en l’exacció de la taxa. 

 

Atès que aquestes obres estan considerades com una millora dels centres 

educatius, per tant com a millora municipal, concorrent les circumstàncies socials i 

culturals a què fa referència l’article 103 RDL 2/2004. 

 

Vist que en l’article 6è de l’Ordenança fiscal número 4 “Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres”, diu el següent: 

 

“Article 6è- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

1. Podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 

utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 

o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Per reconèixer aquestes 

bonificacions es tindrà en consideració: 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en terrenys qualificats 

urbanísticament com d’equipament. 

 El fet que les obres o instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de 

col·laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui part activa. 

 El fet que es puguin especificar els beneficis que els obres o instal·lacions 

reportaran al municipi. 

 El fet que es tracti d’entitats amb caràcter no lucratiu.” 
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És per tot això, que es proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar que les obres sol·licitades en l’expedient d’obres menors 2014/99 

pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, siguin 

declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies 

socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. 

 

SEGON.- Aprovar l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de 

Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 

TERCER.- Denegar l’exempció de les taxes derivades d’aquesta obra, d’acord amb 

l’article 7.1. de l’Ordenança Fiscal núm.6. 

 

QUART.- Notificar el present acord al Departament de la Generalitat de Catalunya 

així com als serveis econòmics de l’ajuntament.” 

 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Passaríem a votació el punt B-5 

 

Passem a votació 

 

Votacions:  

 

S’aprova el dictamen per unanimitat 

 

Proposta d’Urgència sobre declarar el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès essencial pel que fa a la gestió dels equipaments esportius, de forma que es podrà 

procedir a la contractació temporal del personal que sigui necessari per cobrir necessitats 

urgents inajornables. 

 

Es posa en consideració del ple la  següent moció d’urgència:  

 

“El Servei d’Esports de l’ajuntament de La Roca del Vallès està patint en els darrers 

mesos un seguit de baixes de personal necessari per a la gestió de les instal·lacions 

esportives municipals. Concretament, les baixes són de 9 treballadors i afecten a 

personal tant imprescindible com monitors de piscina i socorristes (de les 9 

persones, 4 són tècnics aquàtics) i persones d’atenció al públic i administració (de 

les 9 persones, 2 són d’aquest àmbit), el que comprometen seriosament la 

prestació del servei esportiu. 

Aquesta circumstància motiva la necessitat de procedir a la contractació 

temporal necessària per poder cobrir totes aquestes baixes. 

Malgrat l’existència d’aquesta necessitat, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, al 

seu article 21.2 estableix una prohibició genèrica per a la contractació temporal i 

per al nomenament de funcionaris interins, llevat que concorri l’excepció s’hi 

contempla: 

“Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal 

temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios 

interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
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inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 

que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios 

públicos esenciales.” 

És a dir, sí que és possible la contractació temporal quan reuneix els següents 

requisits: 

1. Que sigui un cas excepcional. 

2. Que tingui com a finalitat cobrir necessitats urgents i inajornables. 

3. Que vingui referida a sectors, funcions i categories professional que siguin 

considerades com a prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis 

públics essencials. 

Vist l’informe de secretaria 8/2015, de 22 de setembre, el qual es transcriu a 

continuació: 

“INFORME DE LA SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS SOBRE 

L’APLICABILITAT DE L’ARTICLE 21.2 DE LA LLEI 36/2014 DE 26 DE DESEMBRE, EN 

RELACIÓ A L’ESSENCIALITAT D’ALGUNS SERVEIS PÚBLICS.  

 

 

Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord 

amb sol·licitud verbal efectuada per l’alcalde de la corporació, el Sr. Albert Gil i 

Guitérrez,  emet el present informe en relació a l’aplicació de l’article 21.2 de la Llei 

36/2014, de 26 de desembre, per tal d’interpretar el que són serveis públics 

essencials.  Aquest informe s’emet d’acord amb els següents, 

 

 

ANTECEDENTS 

 

 

1. En data 31 de desembre de 2011, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat número 

315, el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 

matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. A 

la seva disposició final vint-i-tresena, s’estableix que el Reial Decret-Llei entrarà en 

vigor el dia 1 de gener de 2012. L’article 3r d’aquest Reial Decret-Llei, referent a 

l’oferta d’ocupació pública, o un altre instrument similar de gestió de la provisió de 

necessitats de personal, disposa que durant l’exercici 2012 no es procedirà a la 

incorporació de nou personal, llevat la que es pogués derivar de l’execució de 

processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis 

anteriors, i que durant l’any 2012 no es procedirà a la contractació de personal 

temporal ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris 

interins, llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables 

que “es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 

prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.” Arran 

d’aquest Reial Decret-Llei, la prohibició esmentada i les excepcions previstes s’han 

anat repetint en cadascuna de les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 

2. La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2015, estableix el següent al seu article 21: Artículo 21. Oferta de Empleo Público u 

otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. 

Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público delimitado 

en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas, 

fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las 

Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo 

dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima 

séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a 

la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de 
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procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios 

anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para 

alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. 

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los 

procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los 

correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado 

anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la 

tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento: 

A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la 

determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios 

docentes. 

B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las 

plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud. 

C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades 

Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, 

y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la 

Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas. 

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se 

podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que 

se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la 

legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de 

endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se 

refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto 

del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con 

este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano 

competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que 

se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el 

presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad Local ante 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la 

aprobación de la convocatoria de plazas. 

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Autónoma, 

se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre 

que se trate, de Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de 

Estabilidad Presupuestaria y deuda pública establecidos de conformidad con la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior, 

como en el presupuesto vigente. 

D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y 

militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de 

noviembre, de carrera militar. 

E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude 

fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del 

control de la asignación eficiente de los recursos públicos. 

F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión 

de los recursos públicos. 

G) En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que 

concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número 
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máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla 

aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por 

funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta 

de Empleo Público en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de 

las plazas con este tipo de ocupación supere el 15 % del total y en un número 

máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20 % de las 

vacantes. 

H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas 

correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de 

incendios. 

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de los servicios de 

prevención y extinción de incendios y salvamento, se podrá alcanzar el cien por 

cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades 

Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de 

las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además 

deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior 

como en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá 

adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la 

reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que 

aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser 

acreditado por la correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de 

plazas. 

I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal 

investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de 

investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. 

Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los Organismos Públicos de 

Investigación, para la contratación de personal investigador doctor, con 

certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, como personal laboral 

fijo en dichos Organismos, previa acreditación de que la Oferta de Empleo Público 

de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Igualmente se autoriza a los organismos de investigación de otras Administraciones 

Públicas para la contratación de personal investigador doctor que haya superado 

una evaluación equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador 

distinguido, como personal laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación 

de que la oferta de empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados 

en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores 

Titulares de Universidad y a las plazas de personal de administración y servicios de 

las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las 

que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa 

acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la 

correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de 

Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, previsto en el 

párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 

por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral 

fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y 

Cajal y haya obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada 

Universidad podrá destinar una parte de las mismas para el ingreso como profesor 

contratado doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los 

mercados de valores y de los que en ellos intervienen. 

L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que 

realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las 

operaciones de vuelo, y a las plazas de personal en relación con la seguridad 

marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra 

la contaminación marina. 

M) A la Administración Penitenciaria. 

N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la 

Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que 

realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las 

instalaciones radiactivas y nucleares. 

3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se 

refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el 

número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2014, 

dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o 

categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se 

hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, 

excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde 

situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se 

computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, 

fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de 

puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la 

extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que 

no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con 

cargo a la Administración en la que se cesa. 

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de 

reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión 

mediante procesos de promoción interna. 

Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, 

ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos 

salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 

que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 

consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 

esenciales. 

Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado Uno.2 

de este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus 

organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno, 

a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el caso de las Fuerzas 

Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de Defensa. En todos los casos 

será necesaria la previa valoración e informe sobre su repercusión en los costes de 

personal. 
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Durante 2015 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de 

personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público 

estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 

inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas a través de las Secretarías de Estado de 

Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas. Asimismo, con el objeto de 

posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el 

sector público, ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a los organismos 

autónomos y agencias estatales, a las entidades públicas empresariales y entes 

públicos, a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en 

Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se 

garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones. Los 

contratos celebrados al amparo de lo establecido en este apartado generarán 

derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento 

de antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el 

Departamento Ministerial u Organismo Público de procedencia. 

Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de 

funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones 

establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de 

trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado Dos de 

este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la 

legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este 

artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la 

tasa de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se incluyan en una 

Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 

2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las 

Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín oficial de la Comunidad 

Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2015. 

La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este 

artículo estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se 

efectúe, mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad 

Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a 

contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que 

se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, 

de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los 

sectores prioritarios definidos en el artículo 21.Uno, podrá acumularse en otro u 

otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, 

Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados 

sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento 

de los servicios públicos esenciales. 

Siete. Los apartados Uno, Dos, Cinco y Seis de este artículo tienen carácter básico y 

se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. 
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3. Es planteja per part de l’ajuntament de La Roca del Vallès la necessitat de 

procedir a determinades contractacions temporals per cobrir les baixes produïdes 

durant el present any en determinats serveis. Concretament, en el departament de 

Cultura (cap de cultura) i en el CEM (centre esportiu municipal) Aquesta necessitat 

ve motivada per la possibilitat que la manca d’aquesta contractació temporal 

pugui provocar el col·lapse en la prestació dels serveis que depenen del 

departament de cultura de l’ajuntament, així com el col·lapse en la prestació dels 

serveis esportius municipals oferts mitjançant el CEM.  

 

4. El present informe té per objecte analitzar l’abast de la prohibició continguda a l’article 

3r del Reial Decret-Llei 20/2011, i en quines condicions, si és el cas, seria possible efectuar 

noves contractacions o contractacions temporals o nomenaments de funcionaris interins. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

 Articles 103.3 i 149.1.18 de la Constitució Espanyola; 

 Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 

llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 

local (LRBRL, d’ara endavant). 

 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP); 

 Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pera l’any 

2015.  

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 

Primera.- Contingut de l’article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.   

L’article a què fa referència la primera consideració jurídica del present informe, ja 

ha estat transcrit als seus antecedents. Es pot apreciar que reprodueix l’article 3 del 

Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, el qual, en els seus dos primers 

paràgrafs, establia el següent: 

“Artículo 3. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la 

provisión de necesidades de personal. 

Uno. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo 

personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos 

correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas 

de militares de Tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados en 

la disposición adicional décima Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2011. 

Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación 

de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, 

ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos 

salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables 

que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 

consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 

esenciales.” 

Aquests articles, tal i com succeeix amb l’article 21.2 de la Llei 36/2014 de 26 de 

desembre, tenien caràcter bàsic, d’acord amb el punt sisè de l’article 3er del RDL 

20/2011, de 30 de desembre. Per tant, en tots dos casos es tracten d’articles 

aplicables a totes les Administracions Públiques.   
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En referència a allò que s’aprova, cal concloure que, per una banda, no es pot 

procedir a la incorporació de nou personal a l’Administració Pública, i, per tant, 

tampoc a l’Administració Local ni als Ajuntaments, per la qual cosa no es poden 

iniciar processos selectius per entrar-hi. Es fa una congelació d’efectius amb què 

pot comptar l’Administració.  

Les úniques excepcions que s’hi preveuen per a l’Administració Local són:  

- Que aquesta incorporació de nou personal es derivi de l’execució dels 

corresponents ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors o bé dels 

casos de reposició de personal que l’article 21.1.2 permet. 

Recordem que l’oferta d’ocupació pública es troba regulada a la Llei 7/2007, de 

12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al seu Títol 5è, Capítol 1, en els 

articles 69 a 71. Concretament, l’article 70 senyala que les necessitats de recursos 

humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se per mitjà la 

incorporació de personal de nou ingrés, seran objecte de l’oferta d’ocupació 

pública, o a través d’una altre instrument semblant de gestió de la provisió de les 

necessitats de personal, el que comportarà l’obligació de convocar els 

corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un deu per 

cent addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. 

L’execució de l’oferta d’ocupació pública és de d’un TERMINI IMPRORROGABLE DE 

TRES ANYS.  

Per tant, una primera excepció a la prohibició d’incorporació de nou personal 

vindria donada pel fet que la incorporació es deriva d’una oferta pública 

d’ocupació ja aprovada en anys anteriors, i que continuï essent vigent (és a dir, del 

2012, 2013 o del 2014, atesa la seva durada màxima de tres anys) 

 

- Que la contractació obeeix a les taxes de reposició permeses per la Llei 36/2014, la 

qual cosa tampoc correspon amb el supòsit plantejat, atès que el serveis culturals i 

esportius no es troben encabits en el supòsits recollits. 

- Que la contractació temporal o el nomenament de funcionaris interins sigui 

justificada per cobrir necessitats urgents i inajornables dels sectors, funcions i 

categories professionals que siguin considerats prioritaris o que afectin al 

funcionament dels serveis públics essencials. 

Per tant, en termes generals, no es permeten les contractacions temporals ni el 

nomenaments de funcionaris interins. L’article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de 

desembre, no fa cap distinció entre les diverses situacions que poden comportar 

una contractació de personal temporal (vacant per malaltia, per excedència, que 

encara continuï vacant en relació anys anteriors...) ni de nomenament de 

funcionaris interins.  

Les possibles excepcions a aquesta regla genèrica han de ser d’interpretació 

restrictiva, ja que l’apartat dos  comença a fer referència a les situacions en què és 

possible aquesta temporalitat subratllant la seva excepcionalitat. Per tant, partint 

de l’excepcionalitat, es podrà procedir a la contractació de personal temporal o 

al nomenament de funcionaris interins pel supòsit indicat de COBRIR NECESSITATS 

URGENTS I INAJORNABLES QUE ES RESTRINGIRAN ALS SECTORS, FUNCIONS I 

CATEGORIES PROFESSIONALS QUE ES CONSIDERIN PRIORITARIS O QUE AFECTIN AL 

FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS. 

En conseqüència, els requisits que s’imposa per poder exceptuar la prohibició 

genèrica d’efectuar una contractació temporal s’agrupen de la següent forma: 

1. La contractació ha de ser un cas excepcional. 

2. La contractació ha de tenir com a finalitat cobrir necessitats urgents i 

inajornables. 
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3. La contractació ha de referir-se a sectors, funcions i categories professional que 

siguin considerades com a prioritàries o que afectin al funcionament dels 

serveis públics essencials. 

Cal tenir present que l’aplicació de tots tres requisits és acumulativa, de forma que 

n’han de concórrer tots, i no s’admet una concurrència parcial. 

El primer requisit al·ludit, l’excepcionalitat, ja obliga a una justificació que motivi 

l’aplicació d’allò que en principi està prohibit. És a dir, des del departament o 

òrgan afectat s’ha justificar que la situació no obeeix a una normalitat, sinó a una 

situació extraordinària. Aquesta justificació requereix un informe de dit 

departament en què es motivi la concurrència de dites circumstàncies. 

El segon requisit és el de la necessitat urgent i inajornable. Ens trobem davant d’un 

concepte jurídic indeterminat. 

La concurrència d’un concepte jurídic indeterminat no significa que l’Administració 

pugui adoptar diverses solucions, les quals poden ser aplicades discrecionalment 

per ella. El que significa i implica és que tan sols n’hi ha una única solució, encara 

que no hagi estat explicitada per la norma. I és la concreció de la solució correcta 

l’esforç que ha de fer l’Administració. 

En el present cas, l’Administració ha de constatar la concurrència d’aquesta 

situació de necessitat urgent i inajornable per mitjans objectius, com ja va establir 

en el seu moment la sentència del  Tribunal Superior de Justícia de Madrid, sala 

contenciosa administrativa, secció 3a, de data 10 de setembre de 2007 quan va 

afirmar: 

«Del tenor literal de dicho precepto claramente se sigue que el presupuesto de 

hecho habilitante para acudir a esta forma de provisión es la existencia de una 

situación de necesidad, que la norma califica como urgente e inaplazable, la cual 

permite excepcionar la forma normal de provisión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios que es el concurso de méritos (art. 36.1 del mismo Real 

Decreto 364/1995 (LA LEY 1434/1995)). Por lo tanto, la revisión de la legalidad de la 

actuación administrativa pasa necesariamente por analizar si la urgencia e 

inaplazable necesidad concurre en el caso planteado. Se ha de tener presente en 

este sentido que no estamos ante una facultad discrecional de la Administración, 

caracterizada por que la Ley misma le reserva un margen de apreciación para 

determinar cuál sea la decisión adecuada de entre varias igualmente justas, sino 

ante lo que se ha denominado como concepto jurídico indeterminado, en el que 

existe una única solución posible, si bien no explicitada por la norma, lo que se 

traduce en el caso que nos ocupa en la determinación de si concurre o no el 

supuesto de hecho que habilita para acudir a la forma extraordinaria de provisión 

que es la comisión de servicios, es decir, si había una urgente e inaplazable 

necesidad de cubrir los puestos controvertidos; determinación que en modo 

alguno puede abandonarse solo al juicio administrativo pues se estaría con ello 

propiciando un ejercicio arbitrario de la potestad, opaco al control judicial, 

cuando la norma ha querido condicionar la posibilidad de la comisión a un hecho 

cierto: la concurrencia de la situación de necesidad, que existe o que no existe, 

pero que no depende del criterio administrativo. Pues bien, es por ello igualmente 

innegable que la concurrencia de dicho presupuesto habilitante ha de resultar 

acreditada en el procedimiento administrativo y explicitada en la resolución de 

nombramiento, permitiendo en cualquier caso cuestionar la legalidad de la 

decisión mediante el análisis de la realidad del presupuesto de hecho en el que se 

asienta. Sin embargo, en el caso de autos no hay otro indicio de que concurre real 

y verdaderamente la situación de necesidad, y que esa necesidad es urgente e 

inaplazable, que la mera consignación del art. 64.1 del Real Decreto 364/1995 (LA 

LEY 1434/1995), en el Acuerdo de nombramiento, insuficiente para contrastar que, 

en efecto, resultaba urgente e inaplazable la cobertura de la plaza vacante por el 
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mecanismo excepcional de la comisión de servicios. La necesidad urgente e 

inaplazable de cubrir una plaza mediante una comisión de servicios no se acredita 

con la mera afirmación de la Administración de que existe tal necesidad y que 

ésta es urgente e inaplazable, porque la existencia de la necesidad, y el carácter 

urgente e inaplazable de ésta, son circunstancias de hecho que o concurren o no 

concurren, y que se pueden apreciar empíricamente acreditando el volumen de 

trabajo de la plaza, el trabajo pendiente que provoca la falta de cobertura de 

aquélla, la repercusión de la falta de cobertura del puesto de trabajo en el Servicio 

o Unidad en el que se halla, etc., es decir que la Administración puede y debe 

justificar que se dan las circunstancias que permiten acordar la comisión de 

servicios, y debe hacerlo aportando peticiones o informes de los responsables de la 

Unidad o Servicio, quejas, estadísticas, estudios sobre asuntos pendientes o 

documentación similar, que permita a los Jueces y Tribunales de esta Jurisdicción 

verificar que existe la necesidad urgente e inaplazable que impone la norma 

como presupuesto de hecho para acordar la comisión de servicios.» 

Aplicant aquesta metodologia a la restricció de contractar temporalment que es 

va imposar a l’Administració local, entre d’altres, des del Reial Decret- Llei 20/2011, 

la sentència del Tribunal de Justícia de Castella La Manxa, sala contenciosa 

administrativa, secció 2a, de data 24 d’abril de 2015, en el seu fonament jurídic 

segon, estableix que l’administració té un marge d’apreciació en la determinació 

de les necessitats urgents i inajornables, de forma que “esa concreción debe 

realizarse por las autoridades u órganos competentes de  cada Administración en 

función de las circunstancias concurrentes en cada caso, ya sea en razón a los 

efectos que podría tener sobre la población de referencia la reducción de ciertas 

prestaciones o la minoración de los estándares de los Servicios, ya sea en función 

de sus disponibilidades económicas o inclusive de otras variantes objetivas.” 

Aquesta mateix sentència aclareix que la possibilitat de contractar temporalment 

a personal per necessitat urgents i inajornables que afectin a sectors, funcions i 

categories professionals prioritàries, o  que afectin al funcionament dels serveis 

públics, no faculta a les Administracions Públiques a nomenar personal fins a cobrir 

necessàriament totes les vacants de la plantilla que existeixin en termes òptims de 

prestació o de qualitat, ni tan sols en els mateixos termes que s’hagin prestat en el 

passat, però sí les habilita per contractar al personal que sigui precís per poder 

exercir les seves funcions i competències en termes o amb estàndards raonable i 

acceptables en atenció als recursos disponibles, de forma que puguin satisfer les 

demandes dels ciutadans i usuaris dels serveis públics.  

I és aquí on entrem en el tercer requisit, el que la contractació ha d’afectar a 

sectors,, funcions i categories professionals que siguin prioritàries o afectin al 

funcionament dels serveis públics.  

La mateixa STSJ Castella La Manxa de data 24 d’abril de 2015 deixa clar, al seu 

fonament jurídic segon, que no existeix en l’ordenament jurídic cap regla o criteri 

que determini que són els sectors, funcions i/o categories professional prioritàries, 

afirmant que correspon a cada govern local ordenar les seves prioritats en l’àmbit 

de les seves respectives competències. La sentència assumeix l’opinió del professor 

Sánchez Morón (La Ley 26627/2011) en què defensa que la finalitat de la prohibició 

general, i l’excepció que la mateixa norma preveu, és que la incorporació de nou 

personal no es faci de forma aleatòria, sinó concentrant les noves incorporacions 

en els serveis essencials, prioritzant uns sectors, funcions i categories sobre d’altres. 

És a dir, que les noves incorporacions es produeixin en els serveis que siguin els més 

importants o transcendents que cada Administració hagi de prestar. 

L’esmentada sentència també estableix algunes funcions que han de ser 

considerades com a prioritàries. En aquest sentit: 
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- Les funcions necessàries: la de secretaria, comprensiva de la fe pública i 

l’assessorament legal preceptiu, el control i fiscalització interna de la gestió 

econòmica - financera i pressupostària, la comptabilitat, la tresoreria i la 

recaptació. 

- Els serveis recollits a l’article 26 de la LRBRL 

Entén la sentència citada que aquestes funcions i serveis són essencials, però que no 

esgoten el que es pot entendre com essencial, atès que conclou: “Sin ánimo de ser 

exhaustives, en el ámbito municipal podríamos influir dentro de los Servicios esenciales 

todos aquellos que son absolutamente necesarios para el benestar de los vecinos y los 

que permiten assegurar el funcionamiento regular de la propia entidad local y de sus 

órganos de gobierno”. En defensa d’aquesta conclusió, fa referència la sentència a la 

STC número 185/195, de 14 de desembre, en què el tribunal entén que el servei és 

indispensable quan la renúncia als béns, serveis o activitats que abasta priva al 

particular d’aspectes essencials de la seva vida privada o social. 

Malgrat les indicacions i orientacions que efectua el Tribunal Superior de Justícia de 

Castella La Manxa, el que queda clar és que tots tres conceptes han de ser concretats 

en cada moment determinat, per la qual cosa és fonamental la justificació de la 

concurrència de tots tres requisits.  

També trobem altres pistes en diferents sentències i textos normatius que ens 

aclareixen en quins supòsits es pot defensar la concurrència dels requisits exigits per la 

Llei per dur a terme la contractació temporal. 

En aquest sentit el Tribunal Constitucional (SSTC 17 de juliol de 1985 i 5 de maig de 

1986)  indica que tenen caràcter d’essencial aquelles activitats industrials o mercantils 

de les quals se'n derivin prestacions vitals o necessàries per la vida de la comunitat, o 

que, per la naturalesa dels interessos a la satisfacció dels quals s'adreça, també tenen 

caràcter d’essencials; tenint en compte, tanmateix, que han de ser essencials els béns 

i interessos satisfets i se'n consideren drets fonamentals, les llibertats públiques i els béns 

constitucionals protegits. Es diferenciarien dels serveis no essencials en què aquests 

serien aquells serveis que, si bé satisfan interessos generals, no tenen caràcter 

d'indispensables.  

La noció, però, no és nova, ja que la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2011, establia al seu article 23 que durant l’any 2011, el 

número total de places de nou ingrés del personal del sector públic delimitat en 

l’article anterior seria, com a màxim, igual al 10% de la taxa de reposició d’efectius i es 

concentraria en els sectors, funcions i categories professionals que fossin considerades 

prioritaris o que afectessin al funcionament DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS. 

Per tant, es manté a la Llei 36/2014  la prioritat dels serveis públics essencials, però 

establint, com a novetat, una restricció absoluta de temporalitat, amb les úniques 

excepcions d’atendre les necessitats dels serveis públics essencials. 

Complementant aquest concepte de serveis essencials, caldria tenir present que la Llei 

de Bases, a l’article 86.3, el qual estableix el següent: 

“2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes 

actividades o servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; 

recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de 

viajeros, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado 

y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y Servicios” 

 

Com es pot apreciar, aquest llista no té caràcter de “numerus clausus”, atès que 

s’admet la possibilitat que l’Estat i les Comunitats Autònomes, en l’àmbit de les seves 

competències respectives, puguin establir altres activitats i serveis que podran ser 

objecte de reserva, i, fins i tot, prestar-los en règim de monopoli, pel seu caràcter 

d’essencial. En el mateix sentit es pronuncia, en l’àmbit de la normativa catalana, 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_i_deures_fonamentals_de_la_Constituci%C3%B3_Espanyola
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l’article 181 del Decret 179/95, de 13 de juny, aquests són els serveis essencials que 

estan reservats per la Llei als ens locals.  

Per tant, dins de l’àmbit del règim local, cal considerar que els serveis recollits a l’article 

86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, són essencials i la contractació relacionada amb 

aquests serveis pot respondre a una necessitat de cobrir un servei essencial. Però, 

essent una part dels serveis que poden ser essencials, no esgoten el tot, atès que, com 

s’ha vist, la mateixa doctrina constitucional ha identificat altres serveis que per la seva 

naturalesa poden tenir caràcter d’essencials i perquè la normativa sectorial estatal i 

autonòmica també poden determinar altres serveis que també tinguin aquest 

tarannà.   

En aquest sentit, cal tenir present que, com manifesta Francisco J. Fernández González 

(“La intervenciòn del Municipio en la Actividad Económica. Los títulos que la legitiman” 

Editorial Civitas, 1995) si bé a l’àmbit estatal es parteix d’un concepte subjectiu del 

servei públic, que comprèn les activitats de prestació de necessitat col·lectiva 

assumides per l’Estat, a l’àmbit local es parteix d’una concepció objectiva del servei 

públic, en què tal qualitat no es posa en connexió amb la titularitat administrativa, sinó 

amb les competències locals, de manera que “no son servicios públicos locales 

aquellas actividades de titularidad local, sino aquellas otras que tiendan a conseguir 

fines de la competencia local (...) no todos los servicios reservados se convierten 

automàticamente en servicios públicos, si bien todos pueden llegar a serlo” ja que 

entén aquest autor que tenint aquestes activitats i serveis reservats un clar interès local, 

la presència d’aquest interès implica el necessari reconeixement de competències. Un 

cop reconeguda la competència, amb la publicatio, aquesta podrà passar a ser un 

servei públic. 

En el mateix sentit, el professor Sebastián Martín-Retortillo, citat per Federico Suárez 

Cancelo en el seu treball “La contractació de personal temporal en l’Administració 

Local durant l’exercici 2013. Especial referència a la substitució del personal en 

plantilla” (revista El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados número 2, quinzena del 

30 de gener a 14 de febrer) entén que n’hi ha una classe de serveis públics en què el 

que resulta fonamental no és la seva imprescindibilitat per a l’integral 

desenvolupament de la comunitat, que es vinculen de forma directa amb les 

exigències vitals de la comunitat. Dins de l’àmbit local, conclou Suárez Cancelo, dins 

d’aquests serveis es trobarien els enumerats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

que en el cas de l’ajuntament de La Roca del Vallès serien els següents: 

“26.1 Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 

los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque 

público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.” 

Aquesta visió, però, s’ha de completar amb les novetats legislatives introduïdes per la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 

Local, en l’àmbit de la competència local, amb la seva diferenciació entre 

competències pròpies (enumerades a l’article 25 del redactat actual de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril i les atorgades amb aquest caràcter per la normativa autonòmica en 

exercici de les seves competències. En el cas de Catalunya, cal tenir present l’article 

84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya) les competències delegades i les 

competències diferents a les pròpies i les delegades (article 7 de la LRBRL, en especial 

l’apartat 4rt) 

Així, són competències pròpies, segons l’article 25.2 de la LRBRL: 

“a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y 

gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública 

con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 
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b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los 

residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y 

atmosférica en las zonas urbanas. 

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales. 

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 

j) Protección de la salubridad pública. 

k) Cementerios y actividades funerarias. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar 

con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 

necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 

públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.” 

I, d’acord amb el règim competencial propi de la Generalitat de Catalunya, també en 

són pròpies les de l’article 84.2 de la Llei orgànica 6/2006 per la qual s’aprova l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya: 

“2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre 

les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: 

 

a) L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la 

conservació i el manteniment dels béns de domini públic local. 

 

b) La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en 

la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial. 

 

c) L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat. 

 

d) La regulació i la gestió dels equipaments municipals. 

 

e) La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en 

espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la 

Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi. 

 

f) La protecció civil i la prevenció d'incendis. 

 

g) La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el 

procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el 

manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el 

calendari escolar. 

h) La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers 

municipal. 

 

i) La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats 
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econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment 

de l'ocupació. 

 

j) La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el 

desenvolupament sostenible. 

 

k) La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció 

d'activitats. 

l) La regulació de l'establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació 

de serveis de telecomunicacions. 

 

m) La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis 

socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels 

immigrants. 

 

n) La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a 

terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya. 

 

3. La distribució de les responsabilitats administratives en les matèries a què fa 

referència l'apartat 2 entre les diverses administracions locals ha de tenir en 

compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel 

principi de subsidiarietat, d'acord amb el que estableix la Carta europea de 

l'autonomia local, pel principi de diferenciació, d'acord amb les característiques 

que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera.” 

Per tot això, podem caracteritzar el servei que permeti la contractació temporal en 

l’ambit local com aquell de competència local, la prestació del qual és 

indispensable per satisfer prestacions vitals o necessàries per a la vida de la 

comunitat local, ja sigui per afectar a drets fonamentals, llibertats públiques o béns 

constitucionals protegibles, ja sigui per afectar a serveis reservats per la Llei als ens 

locals, ja sigui pel caràcter vital per al municipi o per a l’ajuntament del servei. 

És a dir, són serveis indispensables per satisfer aquests interessos generals, de forma 

que sense el quals, aquesta satisfacció no és possible. Val a dir que essencialitat no 

vol dir importància, sinó indispensabilitat  

 

Segon.- Possibilitats de contractar temporalment i de nomenaments interins, 

d’acord amb la Llei 36/2014, de 26 de desembre. 

 

Segons tot l’exposat, a l’àmbit de l’Administració Local queda oberta la concreció 

de les necessitats urgents i inajornables que afectin als serveis públics essencials. 

Dins de l’àmbit de l’Estat, correspon el control del compliment de l’excepció al 

Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, però, com això no és traslladable 

a l’Administració Local, queda oberta dita concreció i per quin òrgan. 

 

Tal i com s’ha exposat, es possible la identificació a priori d’alguns d’aquests serveis 

que reuneixen tots els requisits per permetre una contractació temporal sense 

contravenir el disposat a l’article 21.1 de la Llei 36/2014, però aquesta identificació 

no esgota la totalitat de serveis o activitats que permetin dita contractació 

temporal. Caldrà una concreció justificada, atenent a allò que resulta 

indispensable per a la comunitat, tenint present que aquesta concreció no pot ser 

discrecional, sinó que ha de ser objectiva i, com a tal, s’ha de motivar 

objectivament. 
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Tots aquests extrems es podran justificar amb una declaració general sobre quin 

serveis públics són considerats essencials per a l’Ajuntament, i quines situacions 

d’urgència i inajornables poden justificar la contractació temporal o la interinitat. 

L’òrgan competent, s’entén que serà el Ple. 

 

CONCLUSIONS 

PRIMER.- L’article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, estableix una 

prohibició genèrica de realitzar contractacions temporals de personal funcionari i 

laboral, entre d’altres, a l’Administració Local. 

SEGON.- Dita prohibició genèrica s’exceptua quan la contractació temporal 

reuneix els següents requisits: 

4. Que sigui un cas excepcional. 

5. Que tingui com a finalitat cobrir necessitats urgents i inajornables. 

6. Que vingui referida a sectors, funcions i categories professional que siguin 

considerades com a prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis 

públics essencials. 

TERCER.- Tots tres requisits esmentats en el punt anterior són conceptes jurídics 

indeterminats, el que significa que l’Administració ha de trobar quina és la solució 

correcta entre les diverses opcions, atès que la determinació no significa 

discrecionalitat. Tot això obliga a l’Administració a justificar que la contractació 

temporal és legal amb uns criteris objectius que han de venir reflectits en una 

memòria o informe del departament o òrgan gestor. 

QUART.- Que, d’acord amb el professor Sánchez Morón, els sectors, funcions i 

categories professionals prioritàries tenen una funcionalitat orientativa que ha de 

servir per establir la directriu que la incorporació de nou personal tempora, s’ha de 

fer per als serveis essencials, prioritzant uns sectors, funcions i categories sobre 

d’altres.  

 

CINQUÈ.- Que, seguint els pronunciaments efectuats per la jurisprudència, 

especialment per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella La 

Manxa, sala contenciosa administrativa, secció 2a, de 24 d’abril de 2015, s’entén 

que són serveis essencials tots aquells que són absolutament necessaris per al 

benestar dels veïns i els que permetin assegurar el funcionament regular de la 

pròpia Entitat local i dels seus òrgans de govern. 

 

SISÈ.-  Que es poden identificar com serveis/activitats/funcions que permeten una 

contractació temporal, quan sigui necessària per al seu funcionament, els 

següents: 

 

a) La funció de secretaria, intervenció i tresoreria (STJ Castella La Manxa 24 d’abril de 

2015) 

b) Els serveis mínims de l’article 26 de la LRBRL 

c) Les activitats i serveis reservats de l’article 86 de la LRBRL 

Aquestes funcions, activitats i serveis són una part de les que podrien reunir els requisits 

necessaris per dur a terme una contractació temporal, però no representen la totalitat. 

Per identificar a tots aquells que no s’hi troben encabits, cal justificar la indispensabilitat 

que té tan per a la comunitat local com per al funcionament de l’organització, el 

servei, funció o activitat corresponent, el que comporta la priorització d’uns  sectors, 

funcions o categories professionals sobre d’altres. 

 

SETÈ.- Que la determinació per part de l’article 25.2 de la LRBRL i de l’article 84.2 de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya d’unes competències pròpies de les entitats locals 

pot ajudar a la identificació d’aquests serveis essencials. 
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VUITÈ.- Que, en tot cas, la identificació a què s’ha fet referència, s’ha d’efectuar amb 

caràcter excepcional, justificant aquesta excepcionalitat, i en situacions d’urgència 

que no admeten que la contractació pugui ser ajornada. És a dir, la contractació 

temporal sempre ha de ser excepcional. 

 

VUITÈ.- Que l’esmentada identificació ha de ser duta a terme pel Ple de la Corporació,  

sempre que sigui efectuada d’una forma genèrica.” 

 

Vist l’informe emès per la Cap de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones en data 24 

de setembre de 2015, el qual es transcriu a continuació: 

“INFORME DE L’AREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA ROCA DEL VALLÈS 

SOBRE L’APLICABILITAT DE L’ARTICLE 21.2 DE LA LLEI 36/2014 DE 26 DE DESEMBRE, EN 

RELACIÓ A L’ESSENCIALITAT D’ALGUNS SERVEIS PÚBLICS.  

 

 

Carme Sanahuja i Masgoret, cap de l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones de 

l’Ajuntament  de La Roca del Vallès, d’acord amb sol·licitud verbal efectuada per 

l’alcalde de la corporació, el Sr. Albert Gil i Guitérrez,  emet el present informe per tal 

de manifestar si el Servei d’Esports municipal s’ajusta a l’informe de Secretaria General 

n.008/2015, respecte  a la necessitat de contractació temporal per cobrir les baixes 

produïdes durant el present any en el servei d’esports municipal, segons l’aplicació de 

l’article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre.   

 

 

ANTECEDENTS 

 

El Servei d’esports municipal gestiona les instal·lacions esportives del municipi, que 

comprenen la piscina municipal de la Roca, la piscina municipal de Santa Agnès, el 

Pavelló Poliesportiu Municipal, el camp de futbol de la Roca, el camp de futbol de la 

Torreta i el camp de futbol de Santa Agnès, donant servei actualment a més d’un miler 

d’abonats fixes, més de 1200 nens i nenes amb esports de sala, de camp de futbol i 

aquàtics, 300 esportistes federats, així com les persones que de manera puntual 

utilitzen aquests serveis esportius, el que representa una part molt important de la 

població de la Roca.  Per atendre a tots aquests usuaris, es compta amb una plantilla 

de 29 persones, entre personal de manteniment, neteja, recepció, socorrisme i primers 

auxilis, tècnics esportius i directius. 

 

Al llarg d’aquest any s’han produït, amb una caràcter absolutament extraordinari les 

baixes de 9 persones, el que representa quasi bé un terç dels treballadors.   Es 

imprescindible doncs, la provisió d’aquestes places donat que és impossible que el 

servei es pugui donar amb la resta de treballadors. 

 

L’informe de la Secretaria General Núm 008/2015 de 22 de setembre de 2015, relatiu a  

analitzar l’abast de la prohibició continguda a l’article 3r del Reial Decret-Llei 20/2011, i 

en quines condicions, si és el cas, seria possible efectuar noves contractacions 

temporals o nomenaments de funcionaris interins contempla les següents 

consideracions: 

 

“A l’àmbit de l’Administració Local queda oberta la concreció de les necessitats 

urgents i inajornables que afectin als serveis públics essencials. Dins de l’àmbit de 

l’Estat, correspon el control del compliment de l’excepció al Ministeri d’Hisenda i 
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d’Administracions Públiques, però, com això no és traslladable a l’Administració 

Local, queda oberta dita concreció i per quin òrgan. 

És possible la identificació a priori d’alguns d’aquests serveis que reuneixen tots els 

requisits per permetre una contractació temporal sense contravenir el disposat a 

l’article 21.1 de la Llei 36/2014, però aquesta identificació no esgota la totalitat de 

serveis o activitats que permetin dita contractació temporal. Caldrà una concreció 

justificada, atenent a allò que resulta indispensable per a la comunitat, tenint 

present que aquesta concreció no pot ser discrecional, sinó que ha de ser 

objectiva i, com a tal, s’ha de motivar objectivament. 

Tots aquests extrems es podran justificar amb una declaració general sobre quin 

serveis públics són considerats essencials per a l’Ajuntament, i quines situacions 

d’urgència i inajornables poden justificar la contractació temporal o la interinitat. 

L’òrgan competent, s’entén que serà el Ple” 

 

I manifesta les següents conclusions 

 

“PRIMER.- L’article 21.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, estableix una 

prohibició genèrica de realitzar contractacions temporals de personal funcionari i 

laboral, entre d’altres, a l’Administració Local. 

SEGON.- Dita prohibició genèrica s’exceptua quan la contractació temporal 

reuneix els següents requisits: 

7. Que sigui un cas excepcional. 

a. Que tingui com a finalitat cobrir necessitats urgents i inajornables. 

8. Que vingui referida a sectors, funcions i categories professional que siguin 

considerades com a prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis 

públics essencials. 

TERCER.- Tots tres requisits esmentats en el punt anterior són conceptes jurídics 

indeterminats, el que significa que l’Administració ha de trobar quina és la solució 

correcta entre les diverses opcions, atès que la determinació no significa 

discrecionalitat. Tot això obliga a l’Administració a justificar que la contractació 

temporal és legal amb uns criteris objectius que han de venir reflectits en una 

memòria o informe del departament o òrgan gestor. 

QUART.- Que, d’acord amb el professor Sánchez Morón, els sectors, funcions i 

categories professionals prioritàries tenen una funcionalitat orientativa que ha de 

servir per establir la directriu que la incorporació de nou personal temporal, s’ha de 

fer per als serveis essencials, prioritzant uns sectors, funcions i categories sobre 

d’altres.  

CINQUÈ.- Que, seguint els pronunciaments efectuats per la jurisprudència, 

especialment per la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella La 

Manxa, sala contenciosa administrativa, secció 2a, de 24 d’abril de 2015, s’entén 

que són serveis essencials tots aquells que són absolutament necessaris per al 

benestar dels veïns i els que permetin assegurar el funcionament regular de la 

pròpia Entitat local i dels seus òrgans de govern. 

SISÈ.-  Que es poden identificar com serveis/activitats/funcions que permeten una 

contractació temporal, quan sigui necessària per al seu funcionament, els 

següents: 

d) La funció de secretaria, intervenció i tresoreria (STJ Castella La Manxa 24 

d’abril de 2015) 

e) Els serveis mínims de l’article 26 de la LRBRL 

f) Les activitats i serveis reservats de l’article 86 de la LRBRL 

Aquestes funcions, activitats i serveis són una part de les que podrien reunir els 

requisits necessaris per dur a terme una contractació temporal, però no 

representen la totalitat. Per identificar a tots aquells que no s’hi troben encabits, cal 
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justificar la indispensabilitat que té tan per a la comunitat local com per al 

funcionament de l’organització, el servei, funció o activitat corresponent, el que 

comporta la priorització d’uns  sectors, funcions o categories professionals sobre 

d’altres. 

SETÈ.- Que la determinació per part de l’article 25.2 de la LRBRL i de l’article 84.2 de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya d’unes competències pròpies de les entitats 

locals pot ajudar a la identificació d’aquests serveis essencials. 

VUITÈ.- Que, en tot cas, la identificació a què s’ha fet referència, s’ha d’efectuar 

amb caràcter excepcional, justificant aquesta excepcionalitat, i en situacions 

d’urgència que no admeten que la contractació pugui ser ajornada. És a dir, la 

contractació temporal sempre ha de ser excepcional. 

VUITÈ.- Que l’esmentada identificació ha de ser duta a terme pel Ple de la 

Corporació,  sempre que sigui efectuada d’una forma genèrica” 

S’emet el següent informe vist els antecedents, i concretament el paràgraf en el 

qual s’explicita que per a poder realitzar una contractació temporal és necessari 

reunir els següents requisits: 

a. Que sigui un cas excepcional. 

b. Que tingui com a finalitat cobrir necessitats urgents i inajornables. 

c. Que vingui referida a sectors, funcions i categories professional que 

siguin considerades com a prioritàries o que afectin al funcionament 

dels serveis públics essencials. 

I també que s’ha de justificar que la contractació temporal és legal amb uns criteris 

objectius que han de venir reflectits en una memòria o informe del departament o 

òrgan gestor. 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

 Articles 43.2 i 43.3 de la Constitució Espanyola; 

 DECRET 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director 

d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la 

Llei de l’esport, en el qual es refonen la Llei 8(1988 , de 7 d’abril; la Llei 

8/1999, de 30 de juliol, i la Llei 9/1999, de 30 de juliol. 

 

 

CONSIDERACIONS DEL DEPARTAMENT 

L’excepcionalitat de la contractació ve donada precisament pel fet del volum de 

baixes que s’ha produït i que fan perillar la continuïtat del servei sinó es substitueix 

el personal.  Ja s’assumeix, quan hi ha baixes per malaltia, per part de la resta de 

treballadors, la major part de les tasques de la persona de baixa, donat que 

normalment són molt poques, són de caràcter puntuals, esporàdiques i de poca 

durada .  

La dotació d’aquest personal ha de ser urgent i inajornable , ja que el gruix dels 

serveis t està a punt d’iniciar-se i no es podrà fer sense poder disposar de més 

recursos humans dels que actualment disposa la instal·lació.  

Ara bé, la baixa de l’ajuntament de personal tant imprescindible com monitors de 

piscina i socorristes (de les 9 persones, 4 són tècnics aquàtics) i persones d’atenció 

al públic i administració (de les 9 persones, 2 són d’aquest àmbit), fan 

absolutament inviable la prestació del servei esportiu.   En ser les úniques 

instal·lacions que es troben en cada nucli urbà del municipi, el fet de no prestar el 

servei pot provocar que la població no tingui garantit el seu dret constitucional , i 
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s’incompleixi, per part de l’ajuntament diversos preceptes legals i normatius als 

quals està obligat: 

 El dret a l’accés a l’activitat física i a l’esport per part de tots els ciutadans està 

recollida en el marc jurídic espanyol i català de forma explícita:  la Constitució, 

en el seu article 43.2 i 43.3, defineix explícitament com un dret fonamental dels 

ciutadans l’educació física i l’esport, mandat que va ser assumit en l’article 9.29 

de l’Estatut d’autonomia de Catalunya com a competència exclusiva de la 

Generalitat de Catalunya.  

 El Text únic de la Llei de l’Esport, de 31 de juliol de 2000 reconeix l’esport com un 

element educatiu i un instrument d’equilibri psicofísic de la persona.  El Capítol 

2 de l’esmentada llei parla de les competències de l’administració local.   En 

concret, l’article 39 diu que: 

1- Correspon als municipis: 

a) Promoure de manera general l’activitat física i l’esport en llur àmbit territorial, 

especialment en l’àrea escolar, i fomentar les activitats físiques de caire 

extraescolar i recreatives en el marc de les directrius de la Generalitat de 

Catalunya. 

b) Construir, ampliar i millorar instal·lacions esportives en llur territori. 

c) Vetllar per la plena utilització de les instal·lacions esportives existents en llur 

terme municipal. 

d) Portar un cens de les instal·lacions esportives de llur territori. 

e) Vetllar pel compliment de les previsions urbanístiques sobre reserva d’espais i 

qualificacions de zones per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament 

d’equipaments esportius. 

f) Cooperar amb altres ens públics o privats per al compliment de les finalitats 

assenyalades per aquesta llei. 

2- En municipis de més de cinc mil habitants han de garantir l’existència en llur territori 

d’instal·lacions esportives d’us públic. 

 El DECRET 95/2005, de 31 de maig, pel qual s'aprova el Pla director d'instal·lacions i 

equipaments esportius de Catalunya, (PIEC) es desenvolupen les directrius 

marcades en el Text únic de la Llei de l’Esport, concretament en el capítol 2, 

articles 51 i següents. 

En el capítol 5 de la memòria del PIEC s’estableix que: 

Un dels objectius del PIEC és equilibrar la xarxa d’equipaments esportius de 

Catalunya, mitjançant l’establiment d’una XARXA BASICA, que atén les necessitats 

bàsiques dels ciutadans quan instal·lacions esportives, independentment del nivell 

particular de desenvolupament de la pràctica físico-esportiva en l’àmbit territorial 

analitzat.  El PIEC determina els tipus, els mòduls, el nombre, les característiques i les 

condicions d’utilització dels equipaments de la xarxa bàsica.  El PiEC preveu que 

qualsevol ciutadà de Catalunya ha de tenir la seva instal·lació bàsica de 

referencia encara que, aquesta no sempre pugui estar ubicada en el seu propi 

municipi. Així la consideració d’una instal·lació com a xarxa bàsica afecta, no 

nomes al propi municipi sinó també a l’àrea d’influència que el PIEC li ha 

determinat. 

En el cas de les instal·lacions a les quals el personal del servei d’esports dona 

cobertura, i que no es podran obrir si aquest personal no es reposa, la seva 

consideració és de XARXA BÀSICA, segons consta en l’annex del PIEC. 

L’acompliment obligatori d’aquests normes dona al servei del caràcter 

d’ESSENCIALITAT, donat el greu prejudici que es produiria tant en el municipi, com 

en la resta d’influència de les instal·lacions esportives que es gestionen amb el 

personal municipal. 

Com a complement a tot l’exposat, afegir també tres factors més que influeixen en 

la determinació de l’essencialitat del servei: 
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 La Generalitat de Catalunya va dotar a l’ajuntament de la Roca d’una subvenció 

de 600.000 euros per a la construcció del Pavelló Municipal de la Roca  (xarxa 

bàsica del PIEC).  Segons l’article 60 del Text Únic de l’Esport, els òrgans de 

l’Administració esportiva de la Generalitat han de tenir coneixement de l’evolució 

de l’ús i la rendibilitat social de totes les instal·lacions esportives que hagin gaudit 

de llurs ajuts, a fi d’assegurar el compliment dels programes d’utilització que han 

d’acompanyar tot projecte d’obra.  En el cas de la Roca, hauríem de comunicar a 

la Generalitat el no poder acomplir amb aquesta rendibilitat social, i podria ser 

susceptible de sanció i/o reintegrament de la subvenció concedida, la qual cosa 

seria un prejudici molt greu pels interessos generals del poble de la Roca. 

 En el ple de 3 de febrer de 2015 es va acordar l’establiment dels serveis públics 

municipals de “foment de l’activitat esportiva” i de “gestió d’instal·lacions 

esportives”, d’acord amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el 

projecte de reglament dels serveis. La Corporació Municipal, ja l’any 2005, va 

establir la GESTIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES, com a SERVEI PUBLIC MUNICIPAL, 

amb la consideració d’interès públic i general que aquesta definició comporta. En 

aquell moment ja es va explicitat la PRIORITZACIO i ESSENCIALITAT d’aquest servei 

sobre d’altres, en tant que el van establir com a  servei públic municipal, en van 

aprovar la memòria justificativa i el reglament del servei. 

 La contractació de les obres de construcció del pavelló es va fer sota la 

modalitat de contracte de concessió d’obra publica i es va adjudicar a l’empresa 

ARC, en data 7 d’octubre de 2015.  En el contracte es preveu l’aportació anual 

d’una quota per part de l’Ajuntament, i per un període de 20 anys.  La quota 

corresponent a aquest any 2015 és de 478.772,79 €.  és prioritari i inajornable el  

poder explotar la gestió de les instal·lacions per tal que es pugui cobrir aquesta 

quota sens perjudici dels interessos econòmics i pressupostaris del municipi.  En cas 

de no prestació de la gestió, la quota s’ha de satisfer totalment i fins l’extinció del 

contracte.  Els costos fixes elevadíssims de la instal·lació del pavelló nou, només 

comptant aquesta quota, fan inviable que pugui ser suportat íntegrament per 

altres ingressos de l’Ajuntament.” 

Atès que tots dos són informes permeten una interpretació favorable per a la 

declaració del servei d’esports com a essencial per permetre la contractació 

temporal de personal en la gestió de les instal·lacions esportives municipals. 

Es proposa al ple de la corporació que adopti els següents acords:  

 

PRIMER.- Declarar que el servei d’esports de l’ajuntament de La Roca del Vallès és 

essencial pel que fa a la gestió dels equipaments esportius, de forma que es podrà 

procedir a la contractació temporal (o funcionari interí, si escau) del personal que 

sigui necessari per cobrir necessitats urgents i inajornables.  

 

SEGON.- Determinar que qualsevol proposta de contractació de personal 

temporal (o funcionari interí, si escau) es formalitzarà amb caràcter excepcional, i 

sempre que hi hagi crèdit pressupostari per atendre aquestes situacions urgents i 

inajornables, d’acord amb la justificació de la prioritat del servei d’esports, i 

requerirà acompanyament de l’informe de motivació corresponent elaborat per 

aquest servei. En aquest sentit, compleix aquesta motivació l’informe de la cap de 

l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones de data 24 de setembre de 2015, 

 

TERCER.- Notificar el present acord al servei d’esports i a la intervenció municipal.” 

 

Deliberacions:  
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Sr. Alcalde.- Passem al punt B-6, aquí hauríem de valorar la urgència, si s’escau, d’aquest 

punt. És un punt que vam comentar a la comissió informativa del ple  i que es tractava de 

l’aprovació de declaració del servei d’Esports com a essencial. El fet de fer això és perquè 

a dia d’avui, amb les restriccions de contractació que tenim per part de l’Estat només 

podem fer-ho si té una essencialitat. Avui en dia ens estem trobant que a través de la 

gestió que ens vam trobar en el seu moment, hi ha hagut diverses baixes, tant mèdiques 

com laborals, gent que estava prestant la seva feina en el conjunt del Centre Esportiu 

municipal, doncs gent perquè ha trobat d’altres feines o perquè li han donat més hores de 

les que tenia en els nostres serveis, alguns casos de baixes per malalties, ens trobem que a 

dia d’avui ens està costant molt poder donar el mateix servei i s’estaven de contractar no 

de capítol 1 de personal sinó de capítol 2 a través d’empreses de treball temporal i la 

nostra intenció és d’intentar poder seguir comptant amb bons professionals, que això no 

vol dir que perquè vinguin per les empreses de treball temporal no ho siguin, sinó que 

puguin tenir la contractació des del propi ajuntament. En aquest cas, ens trobem amb uns 

informes tant de la nostra cap de Servei i Atenció a les persones i del nostre secretari de 

l’Ajuntament, en què a través de la Llei ens justifiquen la possibilitat de poder demostrar 

l’essencialitat. 

 

Passaré el torn de paraula. L‘hem enviat fent-ho públic, entenc que vam comentar que hi 

havia la possibilitat d’haver-ho fet, però l’informe ha arribat aquesta tarda a partir de les 6 

de la tarda i, per tant, entenem que no han tingut temps de poder valorar-lo com s’escau. 

Els passo la paraula als diferents, doncs ningú vol dir res?  

 

Sr. Fernández.- En tot cas, donem un vot de confiança. Entenem el que se’ns va explicar. 

Entenem, bé, confiem que l’informe estigui com ha d'estar i per tant, l’objectiu és 

compartir. 

 

Sr. Alcalde.- Perfecte, els agraïm el vot de confiança i llavors passaríem a votació de la 

urgència de la moció. 

 

Votacions de la urgència:  

 

S’aprova la urgència per unanimitat 

 

Votacions:  

 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

B-6. Moció de tots els grups municipals de suport a l’acollida de població refugiada 

víctima dels conflictes armats a la mediterrània. 

 

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 

de 17 de setembre de 2015, amb el següent contingut:  

 

“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 

matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 

Síria i d’altres conflictes internacionals.    

 

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta 

que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es 

preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      



 

37 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada 

per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de 

Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més 

desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels 

ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i 

especialment en la postemergència i reconstrucció. 

 

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport 

a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des 

de llavors, amb el suport dels municipis catalans.  

 

Davant de la situació actual i,  

 

 Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu 

article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser 

respectada i protegida. 

 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 

que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, 

a qualsevol país. 

 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del 

Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen 

que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut 

preveu. 

 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans 

per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 

administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 

superior.  

 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 

d'asil i només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 

solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels 

Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets 

humans i el desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per 

a que donin resposta a la situació dels refugiats. 

 

Per tot això, des dels grups municipals de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, es 

proposa l'adopció dels acords següents: 

 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 

assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes 

perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió 
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descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació 

pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a 

aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 

persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 

85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint 

els drets de totes les persones. 

 

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la 

situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 

paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que 

s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 

85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 

desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els 

drets de totes les persones. 

 

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 

municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

 

Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 

l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 

 

Cinquè. La Corporació Municipal crearà un Registre de Famílies Acollidores i 

desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per realitzar un treball estable i 

permanent que posi en marxa les diferents mesures per a la millor atenció i suport 

als refugiats 

  

Sisè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 

persones sol·licitants. 

 

Setè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de 

les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

 

Vuitè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 

amb vocació transformadora.  

 

Novè. Oferir el municipi de La Roca del Vallès com a territori d’acollida. 

 

Desè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 

matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons 

Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són: 

  

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 
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 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  

 

Onzè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 

d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 

municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat 

de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 

 

Dotzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 

espanyol. ” 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El següent punt seria una moció d’urgència que hem presentat tots els grups. 

No perdó, el punt B-6 seria una moció dels grups conjunta sobre el tema d’acollida als 

refugiats. Aquí vam agafar els diferents grups i a la comissió informativa vam estar parlant 

d’agafar la moció del Fons Català de Cooperació amb 2 canvis que hauran vist que 

estan introduïts a proposta d’una moció que havia presentat també el grup del PSC, es 

van estar valorant la possibilitat de fer la moció conjunta. Com vàrem dir, en aquell 

moment, es va parlar amb el Sr. César Alcalá que no va poder assistir a la comissió 

informativa i ens va dir que el sentit era també poder estar en aquesta moció.  

 

Aquesta moció la tractarà la Sra. Esther Laso. 

 

Sra. Laso.- Gràcies Alcalde. Bé, com tothom sap, ens trobem, en aquest moment, en una 

de les crisi humanitària que està vivint Europa més important. questa situació ha fet que 

molta gent d’aquest municipi es mobilitzés, truqués a l’Ajuntament, es mostrés 

preocupada amb la intenció de poder col·laborar de la manera que poguéssim. Fins i tot 

alguns manifestaven la intenció de ser una família d’acollida. Hem de transmetre que 

aquestes gestions de les crisis humanitàries són molt complexes, tan complexes com 

perquè l’Ajuntament tampoc sigui el gestor d’aquelles. És un moment en què tothom 

emocionalment vol estar allí, vol estar, però són situacions que s’allarguen en el temps i 

que una vegada passades, de vegades, ens trobem en situacions que no pensàvem 

quan hem donat el primer pas, per això hem deixat en mans del Fons Català de  

Cooperació i Desenvolupament del que som socis perquè gestioni aquesta situació i 

nosaltres som l’enllaç amb aquesta entitat. Què hem fet? Hem fet una base de dades que 

recull a totes aquelles persones que estan interessades en col·laborar com voluntaris. 

Aquest fons els donarà quines són els necessitats que ells tenen i aquest pas el facin amb 

totes les conseqüències i sabent el que fan i per l’altra banda, hem posat a disposició un 

compte bancari per aquelles persones que diuen: Bé, jo sóc voluntari, però jo dono diners. 

S’ha comunicat aquesta decisió a la gent a través de la pàgina web i a tothom que truca 

se li està donant aquesta informació i bé, és el pas que hem donat per avançar-nos una 

mica a aquesta crisi que de seguida, ens vindrà a sobre al nostre país. Moltes gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari ? Iniciativa? César Alcalá?  

 

Sr. Fernández.- Per a nosaltres, el que era important era aquests 2 punts i sobretot també  

que atès que no tenim d’instal·lacions municipals on poder fer l’acollida i s’ha de fer, en 

tot cas, es crea el registre de famílies d’acollida i s’ha de fer, en tot cas, es crea aquest 

registre de famílies d’acollida és que l’Ajuntament asseguri a aquestes famílies el suport. 
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Això per una banda i per una altra banda que el municipi i aquí són el conjunt dels 

ciutadans també assegurin i facilitin la integració d’aquestes possibles persones que 

puguin arribar a aquí, que en aquests moments, el que és trist és que Europa encara no 

hagi pres un acord i hagi ajornat, des de l’última reunió, 3 setmanes més, per prendre un 

acord, quan hi ha gent que està en una situació a l’est d’Europa, en una situació bastant 

catastròfica, per tant, això ens dóna el temps per poder preparar les coses i en el cas que 

el nostre municipi pugui acollir a algunes d’aquestes persones estar ben preparats per 

poder fer una acollida digna i en condicions, pensant en què algunes d’aquestes 

persones potser s’acaben integrant i acaben decidint de fixar la seva residència aquí, per 

tant, hi ha temes escolars, temes laborals i un seguit de coses que val la pena i tenim el 

temps per estar preparats. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari més? Doncs abans de passar 

a votació totalment d’acord i com bé diu, nosaltres també hauríem d’estar indignats amb 

els països europeus que no són capaços de posar-se d’acord amb una realitat, més quan 

som un continent que ha viscut les guerres amb pròpia carn i que molts de nosaltres, avui 

en dia, tenim familiars que van haver de marxar fugint de la guerra d’aquest país i, per 

tant, hauríem de tenir una sensibilitat que a vegades per part dels estats no hi està sempre 

i ho volem suplir les poblacions i al final, els civils que ens posem en la pell d’aquesta gent i 

volem arreglar-ho. Evidentment, com no pot ser d’una altra manera, va ser una cosa 

consensuada i com dèiem en el primer punt són d’aquestes coses que si no fos així i no 

fóssim capaços de consensuar aquest tipus de coses també donaríem molt de desitjar, 

no?  

 

Passem a votació  

 

Votacions:  

 

S’aprova per unanimitat 

 

(aplaudiments) 

 

Sr. Alcalde.- Em sembla molt correcte en aquesta situació, de veritat, perquè és el que 

hem dit moltes vegades i ha passat en algunes ocasions i, és veritat d’aquestes coses ens 

n’hem d’alegrar i tot i que en el ple habitualment no passa, trobo molt bé que en aquest 

tipus de coses sí que passi. Gràcies.  

 

 

Moció d’urgència de suport a la planta de Valeo a Martorelles  

 

Es posa en consideració del ple la  següent moció d’urgència:  

 

“Atès que ens trobem amb un pla pel trasllat de l’activitat industrial de la planta de 

Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la plantilla i que a partir de l’1 

de Gener de 2016 deixa la planta catalana sense activitat. 

 

Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 

422 persones a 257 actuals. 

 

Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l’activitat 

industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la 
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plantilla i que a partir de l’1 de Gener del 2016 deixa la planta catalana sense 

activitat. 

 

Atès que al Juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la 

producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024. 

 

Atès que la situació de Valeo – Martorelles és una mostra més del greu 

empitjorament de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la 

nefasta reforma laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no 

hagués estat possible. 

 

Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que al cost 

final del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de 

producció i incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del cost és imputable al 

propi grup que és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que 

descompta la matriu. 

 

Atès la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya 

(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, injecció 

3%, d’altres 6%. Pel que fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura. 

 

Atès la situació de Valeo – Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció 

de Valeo a l’estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i 

reiteradament no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu 

anuncia que al primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%. 

 

Atès la plantilla de Valeo – Martorelles està en situació de vaga indefinida, en 

defensa de l’activitat industrial a la planta, des del 31 de juliol del 2015.  

  

Es proposen els següents: 

 

                                                   ACORDS 

 

1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta 

martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la 

representació dels treballadors/es. 

 

2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el 

diàleg entre les parts. 

 

3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi 

davant la matriu francesa. 

 

4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació 

sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs 

de treball. 

 

5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per 

protegir la producció a Valeo - Martorelles 

 

6. Fer una aportació econòmica de 1.000 € a la caixa de resistència de Valeo 

– Martorelles, per destinar als treballadors en vaga què per això no percebin 
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el seu sou. Així com continuar donant suport logístic amb la cessió de 

material i infraestructura. 

 

7. Instar a tots els Ajuntaments dels municipis afectats per la mesura de la 

planta Valeo Martorelles, l’aprovació plenària d’una Moció de suport a 

l’activitat industrial garantint la continuïtat de la planta al nostre municipi, 

en la mateixa línia que la que ha aprovat el nostre plenari. 

 

8. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo – Martorelles, 

a les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de 

Valeo, al Departament d’Empresa i Ocupació, a la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya i a tots els municipis afectats relacionats a 

l’annex.” 

 

Deliberacions: 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem a portar una moció d’urgència que els hem repartit que és la 

moció de suport a la planta de Valeo a Martorelles. És una moció que ens van fer arribar 

des de l’Ajuntament de Martorelles, que era un dels acords que hem tret d’aquesta moció 

i n’hem tret un altre, que comentarà després el company Dani d’Iniciativa.  

Bé, el que tenim en aquesta moció és que aquesta planta de Martorelles tenia 422 

treballadors, que va entrar en un expedient de regulació temporal d’ocupació i va deixar 

257 treballadors i que, a dia d’avui, el que s’està pretenen és el tancament de la planta 

per portar tots els treballadors, tots centralitzats a la planta de Valeo a Saragossa. La 

productivitat d’aquesta planta és de les més altes que Valeo té a Europa, és una planta 

que sempre s’havia tingut com a un mirall i la direcció de Valeo decideix tancar aquesta 

planta amb una visita feta fa pocs dies. Em sembla que hem compartit diferents regidors 

d’aquí del poble que hem pogut anar a fer la visita als companys que estan allà intentant 

defensar el seu lloc de treball, ens van comentar diverses coses, entre elles, el que ens 

comentaven és que és una plantilla, ja d’una certa edat, que fa anys que no entrava 

gent jove i gent nova i que llavors, hi havia un tant per cent molt alt de parelles que 

s’havien creat dins de la situació. Això encara dificultava més el tema, no sé si us ho van 

comentar així. Bé a nosaltres, parlant amb ells ens van explicar que això era un problema 

afegit perquè ens van explicar que això volia dir que tots 2 membres de la unitat familiar 

podien perdre la feina si no acceptaven el trasllat. Evidentment, és una situació que és 

molt desagradable i que ‘han demanat uns acords a portar a terme i passaria la paraula 

a ... sí, bé, en el nostre cas, hi tenim 2 persones que hi treballen, evidentment, és poquet, 

però 2 persones ja és molt amb qualsevol persona que hagi de perdre, em refereixo 

numèricament en el nostre cas, tenim 2 veïns de la Roca que estan en aquesta situació, 

encara que no en tinguessin cap faríem el mateix, donar suport a aquesta situació. El Sr. 

Dani Martín té el torn de paraula. 

 

Sr. Martín.-  Sí, gracias. A ver nosotros estamos, evidentemente de acuerdo, como no 

podía ser de otra manera,  con la moción i la votaremos a favor. Lo que ocurre es lo que 

ha dicho el alcalde, a esta moción se le ha substraído un punto que para nosotros es muy 

importante. Es el punto que los trabajadores de Valeo llevan 57 días en huelga, es una 

huelga indefinida, por lo tanto, no cobran, bien el invierno esto va a durar, entonces los 

257 trabajadores que están en esta situación, tiene hipotecas, tienen que comer y tiene 

una serie de pagos que hacer, entonces se ha creado una caja de resistencia dentro de 

esa misma moción. No recuerdo el punto, creo que era el sexto, decía que el 

ayuntamiento aportaría una cantidad a esta caja de resistencia. A nosotros, nos gustaría 

que el ayuntamiento aportara una cantidad a esta caja  de resistencia. A Nosotros, nos 

gustaría que se volviera a introducir este punto dentro de esta moción. Se podría hacer 
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mucha demagogia de porque está pasando esto en Valeo, el tema de la reforma laboral 

quién lo votó, pero eso no nos interesa ahora, lo que nos interesa ahora es que viene el 

invierno, estas 257 personas y sus familias correspondientes necesitan ayuda y creo que la 

poca o mucha ayuda que le podamos dar será necesaria y además imprescindible. El 

tema que me comentaba antes el alcalde sobre el tema de la seguridad jurídica de 

colocar o no este punto, ayer el Consell comarcal se aprobó esta misma moción con ese 

punto y el Consell Comarcal acordó por unanimidad de todos los grupos políticos que 

soportarían 3.800 € que es el resto de la partida de solidaridad, sino recuerdo mal. Jo no 

digo que pongamos 3.800 €, sino digo que pongamos un punto de aportación a la caja 

de resistencia y posteriormente, hablamos de la cantidad simplemente, gracias.  

 

Sr, Alcalde.- Gracies. Voleu dir 

 

Sr. Ros.- Sí, respecte d’aquesta proposta del Sr. Martín d’Iniciativa per Catalunya Verds, 

podríem estar completament d’acord, però amb una condició totes les que passin a 

Catalunya. Totes. 

 

Hem tingut situacions similars en el nostre municipi. Hem tingut situacions en els darrers 8 

anys de crisi i mai cap grup ha portat una moció d’aquest tipus. Valeo, segurament no 

serà l’últim problema laboral que tinguem en el nostre país, siguem independents o no. 

Segur que no és l’últim problema que tindrem en el nostre país. Quin és el límit? Per què 

uns sí i uns altres no? Això és el que ens hem de qüestionar perquè llavors el nostre municipi 

ha de disposar d’una caixa de capacitat econòmica per donar resposta a totes aquestes 

problemàtiques que, per desgràcia, han estat molt esteses en els darrers anys i que no 

sabem en aquest moment quin impacte pot tenir de futur o si en aquest moment, estem 

tenint algun problema a la vora o en el propi municipi, per tant, jo crec que hem de saber 

per ser equànimes i justos hem de poder arribar a tothom. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Ros. Ah sí, sí perdó, Sr. Fernández. 

 

Sr. Fernández.- No passa res. A veure, jo comparteixo l’opinió del Dani, ahir vaig votar 

favorablement al Consell comarcal, que tots dos som consellers comarcals i, per tant, a 

veure, fins ara no ho hem fet, no ho ha plantejat ningú, no ens han vingut propostes 

d’aquest tipus en el ple, no han entrat propostes aquí en el plenari i no ho hem fet. Potser 

ho hauríem d’haver fet. En tot cas, el que em plantejo és que potser ens hem equivocat 

abans i, per tant, jo crec que en els temes de solidaritat, en situacions d’aquestes, ha sorgit 

per primer cop, potser ara hem de plantejar-nos tenir una partida per situacions d’aquest 

tipus si es produeixen. És a dir, que no ho haguem fet abans, en tot cas, l’únic que em diu 

a mi, respecte a mi és que no he estat atent a aquestes coses. Els demés no jutjo, però 

respecte a mi, no em fa ajupir el cap, per tant, davant d’aquesta situació, on sí que es 

planteja ara, hem de donar resposta i, per tant, coincideixi amb el Dani i una proposta 

senzilla seria incorporar el fet de destinar l’aportació i que en tot cas, acordarem els grups, 

parlarem amb els grups de quins són els recursos podem destinar a aquesta situació per 

no condicionar i que no haguem de tancar avui quina quantitat de diners pugui ser. 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Jordi Fortí, en nom d’Esquerra. 

 

Sr. Fortí.- Penso exactament el mateix. Jo em vaig trobar amb una situació, fa uns anys 

enrere, de centralització també  o digueu-li com vulgueu. Ara es pot buscar i ha estat un 

tema polític o el que sigui de l’empresa aquesta francesa, en aquest cas, i la veritat és 

que no vaig tenir cap recolzament ni per l’Ajuntament on treballava ni per cap dels del 

voltant. Jo estic segur que els límits ens els hem de començar a marcar. No sé si hem de 

fer com el Consell Comarcal i mirar de tirar d’algun diner de la partida de la solidaritat en 
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aquest cas o bé, hem de fer altres alternatives com per exemple el que l’alcalde de 

Mollet va fer davant nostre divendres passat, davant de l’alcalde i davant meu que va ser 

portar material de la brigada... 

 

Sr. Alcalde.- Perdó, l’alcalde de Martorelles i que també l’alcalde de Mollet també va 

portar cadires i taules  i que l’alcalde de Martorelles, fins i tot, ha aprovat una moció, em 

sembla que per valor de 1.000 € i que els treballadors de Valeo han disposat aquests 1.000 

€ per poder comprar-se aigües i poder tenir aquest tipus de manteniment a nivell de líquid 

i de no quedar deshidratats en allà fora. Si podem col·laborar no sé si econòmicament, 

podem fer aquest esforç, però, evidentment els límits ens els hem de començar a marcar, 

siguin aquí, siguin a Martorelles o siguin al Pla de Guisona, per tant, estic totalment d’acord 

amb els companys d’Iniciativa i del grup del PSC, en què creiem que ara és el moment ja 

de començar a optar a aquest tipus de col·laboracions, sempre i quan ens ho permeti el 

pressupost  municipal, evidentment, si podem fer l’esforç, ara és el moment. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- El Sr. César Alcalá havia demanat també la paraula.  

 

Sr. Alcalá.- Aviam, particularment estic d’acord tant amb el Dani, com amb el Carles com 

amb el que ha dit ara el Sr. Fortí. Jo crec que el punt aquest el podem posar i després 

podem discutir com ho fem, si és en plan material, si és en plan monetari, sigui el plan que 

sigui, però això discutir-ho entre tots, ara posar el punt aquest dins de la moció aquesta no 

és res de l’altre món, és a dir, després nosaltres tindrem la potestat de decidir què fem, 

però, com a mínim, tindrem la potestat de decidir què fem, però, com a mínim, tindrem un 

punt de partida que és vincular o posar dins d’una moció una cosa. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Ros vol alguna cosa més. 

 

Sr. Ros.- No, simplement.  

 

Sr. Alcalde.- no, Perdó. Sr. Martín.  

 

Sr. Martín.- Más que nada es que luego me querrá plantear a mi, por lo tanto, no le quites 

la palabra. A ver, evidente que durante los últimos años de la crisis a lo largo de la 

comarca ha sufrido un proceso de desindustrialización muy, muy, muy importante y 

tenemos, Jordi lo ha dicho, Ficosa fue unos de los casos, pero todas las empresas tiene su 

casuística  y Jordi sufrió una donde simplemente era trasladar-nos de Mollet a Soria i con la 

alternativa de ir a Viladecavalls i a los trabajadores se les daba bajas incentivadas, se le 

mantenían los derechos y demás. Válido con respecto a los otros procesos de 

deslocalización que ha habido en esta comarca tiene un pequeño matiz i es que lo que 

les está ofreciendo a los trabajadores es o vais u os quedáis aquí i si os quedáis aquí, os 

quedáis con la reforma laboral 20 días por año trabajado con un máximo una anualidad y 

no os doy ni un céntimo más. Una empresa que tiene beneficios que se acoja a la reforma 

laboral, aprobada por unos ciertos partidos en Madrid, donde dice que posiblemente 

tendremos pérdidas y por eso hacemos lo que hacemos y os llevo a Zaragoza y además 

os sacamos del convenio del metal de Catalunya y os vais al convenio del metal de 

Zaragoza que significa una pérdida de poder adquisitivo de más del 40 %, por eso viene 

esta moción porqué es un caso especial en la comarca. Hasta ahora y Valeo también 

sufrió un proceso de un ERE, donde pasó de 422 trabajadores a 257 y no hubo más que los 

problemas normales y típicos dentro de la empresa, en el cual el tira y afloja entre la 

patronal y el trabajador y se llegó a bajas incentivadas. Como multinacional francesa 

puso encima de la mesa y ya está, pero es que aquí es distinto, aquí es muy distinto es te 

vas y ya sabes lo que te toca y además te vas perdiendo poder adquisitivo, de ahí viene 

el tema de una lucha larga que se planea larga, donde todos los ayuntamientos de los 
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alrededores de Martorelles están haciendo un esfuerzo. Están hablando de poner como 

caracolas para que puedan pasar el invierno. Esfuerzo de poner sanitarios para que 

puedan estar allí, esfuerzo de poner estufas y demás. Es importante y aunque no fuera un 

tema importante, algún día habrá que decir basta. Aunque hubieran sido casos 

importantísimos anteriormente. Algún día hay que decirlo y tal vez este es el momento de 

decir no, además en un momento donde hay muchas empresas que están amenazando 

con deslocalizar. ¿Qué esperamos? Que venga Almirall o a que vengo Grifols y diga no, 

no, 257, no 3.000, entonces yo creo que hay que empezar a decir que no. A ver nosotros y 

ya dije al principio que no quería hacer demagogia sobre este tema. A nosotros, sino que 

simplemente lo que nos interesa es el punto del orden del día donde digamos que el 

ayuntamiento aportará una cantidad y ni siquiera decimos que se tenga que poner 

cantidad. Ya lo hablaremos luego. Igual resulta que el ayuntamiento por temas 

presupuestarios, la cantidad que puede poner es no sé, ni los 1.000 € estos que decía 

Albert antes, pero entonces a lo mejor podemos comprometernos a que publicitaremos la 

cuenta corriente de la caja de resistencia de Valeo. No sólo tiene que ser poner 2.000, 

3.000, 1.000, a lo mejor que el ayuntamiento colabore en hacer publicidad de esa caja de 

resistencia. Bueno, ahora ya me puedes pegar  

 

Sr. Ros.- Jo no sé si no m’has entès, jo he dit que estava d’acord. Jo he dit que estava 

d’acord en aquest punt i que, per tant, el nostre grup entenc que en aquest punt hi ha de 

ser-hi, però que sapiguem que això obra un escenari que hem de saber com limitem i que 

al final, els recursos que puguem aportar potser seran molt poquets, molt limitats i que no 

fem el ridícul. Hem obert internet ara, així molt ràpid i han sortit dades endarrerides, però 

9500 llocs de treball perduts al Vallès Oriental l’any 2010, 9.500, no 200, 9.500. Clar, 

estiguem atents perquè Valeo és un cas, però és que n’hi ha molts més i seguirem havent-

hi molts més, per tant, si volem ser equànimes, jo no sé veure la diferència entre un i un 

altre ni l’especialitat que diu respecte d’un altre perquè el treballadors que perden la 

feina i que es deslocalitza, la perd igual a Valeo que en una altra empresa, que en un 

petit taller o que en una empresa familiar, per tant, el problema és greu per a tothom que 

perd la feina i, per tant, si volem ser equànimes, si volem ser equitatius, hem parlat de 

Ficosa, no hem parlat de Panrico, per exemple. Panrico va ser un exemple greu, recent, 

encara no resolt, si no recordo malament. Ho podem estendre moltíssim, però jo he dit que 

estava d’acord, per tant, ho anotem i veiem quin serà el següent. 

 

Sr. Alcalde.- Algun comentari més?  

 

Sr. Fernández.- i si incorporem això? 

 

Sr. Alcalde.- Jo, si em permeten. Només una cosa. A l’estar allà, estava evidentment, com 

a una persona, però també com a alcalde. Vaig estar parlant amb l’alcalde de 

Martorelles i el que sí que li vaig comentar és que posàvem a disposició material de la 

Roca pel que poguéssim necessitar. Al mateix moment, ens van comentar que estaven 

fent concerts. Aquell dia estaven muntant la brigada d’obres, estaven muntant un 

escenari per fer uns concerts per poder, evidentment, treure diners i que aquesta caixa de 

resistència sigui viable i, bé, jo entenc, en el sentit de tothom del que estem parlant. 

Cadascú amb els seus matisos, la intenció és aprovar-la, posant aquest punt i aquí ho 

volem deixar obert perquè nosaltres  també podem trobar solucions d’altres tipus. Jo l’altre 

dia pensant i venint, parlàvem que igual el que podem fer és buscar gent que igual que hi 

ha gent que ha anat a tocar i no sé què i es fa i es paga, intentar doncs, no sé, potenciar 

des de la Roca que puguem fer algun concert aquí per exemple o parlar amb entitats 

que vulguin anar a fer-lo allà perquè aquestes entitats encara se sentin més recolzats. Si el 

fem aquí és una cosa, si el fem allà pot ser una altra. No ho sé mil coses. En aquest cas, jo 

el que sí que deixaria és aquest punt obert, doncs que intentar fer algun tipus d’ajuda i al 
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final, com bé dèiem, tots quan hem estat parlant, fem una ajuda que no sabem 

quantificar, que ja la quantificarem després perquè monetàriament no podem arribar a 

una quantitat pel que sigui, però en canvi, podem trobar algun altre tipus. Evidentment, 

aquesta idea  del compte dels treballadors, doncs la recullo com a molt bona i parlaríem 

amb comunicació perquè des de l’Ajuntament, una vegada aprovada la moció, fem 

públic aquest número de compte i esperem poder ajudar així i altres coses, no? Per tant, 

fem això, inclouríem un punt i el Sr. Secretari que seria, doncs que ens trobarem els 

diferents grups per buscar la manera de poder fer una aportació, la que puguem fer i com 

podem la Roca del Vallès com a municipi, a aquests treballadors i al seu ajuntament per 

posar-nos al costat formalment d’una cosa que ja vam dir de paraula. Si els sembla 

correcta així. 

 

Sr. Fernández.- ... que ens comprometem, és a dir, que l’Ajuntament es compromet a fer 

una aportació que la decidirem entre els grups municipals i a donar difusió i  fer accions 

de suport a ... 

 

Sr. Alcalde.- Sí, sí, que ho deia perquè deia que decidirem quina quantitat... 

 

Sr. Fernández.- Sí, però jo diria que nosaltres decidim fer una aportació que la quantitat la 

decidirem amb els grups 

 

Sr. Alcalde.- Sí, sí, sí això és com el que hem fet en algunes altres ocasions en depèn quines 

coses que hi ha hagut, per tant, evidentment, estaríem oberts a tots, Faríem això, 

deixaríem ben clar que farem una aportació, a part del que puguem fer, l’aportació sí 

que es faria. No diem la quantitat, ja la debatrem i així quedaria aprovada la moció? 

Correcte per part de tothom? Doncs exacte. 

 

Sr. Fernández.- Que es decidirà entre els grups municipals. 

 

Sr. Alcalde.- Exactament.. no que hi haurà una aportació econòmica, si? Estem dient que 

sí, que farem  

 

Sr. Fernández.- Sí, sí, sí  

 

Sr. Alcalde.- que ja valorarem quina és, és a dir, hi haurà una aportació econòmica i 

després altres aportacions que puguem fer. No posem...si el Sr. Manel Álvarez 

 

Sr. Álvarez.- Sí, hi haurà una aportació econòmica, però a veure jo sóc el dels números i 

em toca dir una cosa que s’ha de dir, sempre i quan el pressupost municipal ho pugui 

suportar. Nosaltres no tenim una partida específica en el nostre pressupost, per tant, 

hauríem de buscar de quina de les partides que tenim actualment podem treure 

l’aportació que decidim entre tots, però el que no podem fer, en tot cas, és agafar un 

compromís sense posar la coletilla col·loquialment de que sempre i quan aquesta 

aportació estigui suportada per l’Ajuntament. Únicament fer aquest incís, entenc que això 

se sobreentenia, però no està de més que en redactat d’aquest punt que afegim a la 

moció es tingui en compte. En tot cas, que ho tinguem en compte perquè si no seria difícil, 

començarem a fer coses que no  hauríem de fer. 

 

Sr. Fernández.- Jo, a veure, evidentment, nosaltres decidim fer una aportació. Aquesta 

s’haurà de vincular de forma correcta i legal com qualsevol que s’ha de fer, per tant, 

aquesta coletilla per a mi no és necessària perquè si no ho fem així, no seria correcte. Per 

a mi no és necessària perquè, és a dir, quan parlem veurem o no si cal fer alguna 

modificació de partides perquè n’hi hagi, és a dir, això ja hi ha una metodologia de fer-ho 
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i la metodologia s’haurà de seguir la metodologia que segueix els principis de la Hisenda 

Pública, per tant, ningú plantegem una cosa diferent és que qualsevol aportació 

econòmica que s’aprova aquí a qualsevol aportació econòmica que s’aprova aquí a 

qualsevol cosa segueix els mateixos criteris. 

 

Sr. Alcalde.- Sí, mirin com tenim 2 visions i les 2 són correctes perquè entenc que vostè està 

dient que tot s’ha de fer segons marca i el regidor d’hisenda per la part que li toca, si els 

sembla li consultaríem també a l’interventor que és la persona al final que, si els sembla i 

així el farem parlar. 

 

Sr. Interventor, vostè a la pregunta aquesta que estem dient, creu que és necessari que 

posem aquesta coletilla que ha comentat el Sr. Álvarez?  

 

Sr. Interventor.- És prudent 

 

Sr. Alcalde.- Doncs, si els sembla bé, per prudència, la posaríem, de tota manera al final 

com bé ha dit el Sr. Manel Álvarez, si nosaltres ens hem de seure a parlar i buscar una 

partida d’on treure aquests diners, segur que en trobarem alguna i que si nosaltres tots ens 

posem d’acord en què hi havia previst fer alguna cosa i traiem x diners d’aquella partida, 

serem els primers que serem conscients que aquella diners ja no s’aportaran per allò, però 

haurem fet una valoració entre tots i per tant, no crec que hi pugui haver cap problema. 

Sr. Secretari digui’m 

 

Sr. Secretari.- Sí, perdó. Llavors quedaria:  

 

“S’aprova el compromís de la Roca del Vallès, segons les disponibilitats 

pressupostàries que s’ha de decidir entre els diferents grups municipals a més 

d’altres possibles aportacions que es puguin fer “ 

 

Sr. Alcalde.- o col·laboracions  

 

Sr. Secretari.- i col·laboracions 

 

Sr. Alcalde.- Exactament. D’acord? Llavors aquí també entraria, en aquest ventall, 

diguem-ne de la moció que fem el fet de dir si després deixem material és deixar diners 

perquè nosaltres el que estem deixant allà són diners públics, per tant, d’acord?. Jo no ho 

allargaria més, crec que ens hauríem de facilitar, felicitar, perdó, disculpin...facilitar la 

feina i felicitar per haver-ho fet, per ser capaços de fer-hi i passarien a votació. 

 

S’esmena el dictamen, el qual, un cop esmenat, literalment diu:  

 

“Atès que ens trobem amb un pla pel trasllat de l’activitat industrial de la planta de 

Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la plantilla i que a partir de l’1 

de Gener de 2016 deixa la planta catalana sense activitat. 

 

Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 

422 persones a 257 actuals. 

 

Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l’activitat 

industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la 

plantilla i que a partir de l’1 de Gener del 2016 deixa la planta catalana sense 

activitat. 
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Atès que al Juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la 

producció fins al 2019 amb possibilitats d’arribar al 2024. 

 

Atès que la situació de Valeo – Martorelles és una mostra més del greu 

empitjorament de les condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la 

nefasta reforma laboral, ja que amb l’anterior marc legislatiu aquesta mesura no 

hagués estat possible. 

 

Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que al cost 

final del producte fet a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de 

producció i incloent tècnics i direcció el 22,5%. Que el 70% del cost és imputable al 

propi grup que és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que 

descompta la matriu. 

 

Atès la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya 

(NISSAN 18%, VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, injecció 

3%, d’altres 6%. Pel que fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura. 

 

Atès la situació de Valeo – Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció 

de Valeo a l’estat espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i 

reiteradament no vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu 

anuncia que al primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34%. 

 

Atès la plantilla de Valeo – Martorelles està en situació de vaga indefinida, en 

defensa de l’activitat industrial a la planta, des del 31 de juliol del 2015.  

  

Es proposen els següents: 

 

                                                   ACORDS 

 

1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta 

martorellessenca amb un pla industrial de recorregut negociat amb la 

representació dels treballadors/es. 

 

2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el 

diàleg entre les parts. 

 

3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi 

davant la matriu francesa. 

 

4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació 

sindical en defensa de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs 

de treball. 

 

5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per 

protegir la producció a Valeo - Martorelles 

 

6. Adoptar el compromís de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a fer una 

aportació econòmica segons la seva disponibilitat pressupostària, que serà 

decidida entre els diferents grups municipals, així com d’altres aportacions i 

col·laboracions.  
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7. Instar a tots els Ajuntaments dels municipis afectats per la mesura de la 

planta Valeo Martorelles, l’aprovació plenària d’una Moció de suport a 

l’activitat industrial garantint la continuïtat de la planta al nostre municipi, 

en la mateixa línia que la que ha aprovat el nostre plenari. 

 

8. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo – Martorelles, 

a les representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de 

Valeo, al Departament d’Empresa i Ocupació, a la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya i a tots els municipis afectats relacionats a 

l’annex.” 

 

Sr. Alcalde.- Sí, passaríem a votació la urgència de la moció  

 

 

Votacions de la urgència:  

 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

 

Votacions:  

 

S’aprova per unanimitat  

 

Sr. Alcalde.- Tant de bo nosaltres no haguem de necessitar mai que un altre ajuntament 

veí ens doni aquest suport, però la situació actual crec que també, ja una vegada fet el 

debat, també crec que hem fet correctament i el que ens tocava. 

 

D) Control Gestió municipal 

 

C-1 Dació de compte de la resolució 991/2015, mitjançant la qual es designa als membres 

de les comissions informatives permanents i de les comissions informatives especials. 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem a donar compte de resolucions d’alcaldia, mitjançant la qual 

nomenem als membres de les comissions informatives i permanents i de les comissions 

especials. Sí és on nomenàvem als portaveus correcte? Perfecte?  

 

Bé, la Comissió Informativa General estarà integrada pel Sr. Jordi Fortí com a representant 

d’Esquerra, com a suplent la Sra. Esther Laso; el Sr. Rafael Ros com a representant titular de 

Convergència, el Sr. Manel Álvarez com a grup municipal; segueix sortint com a 

Convergència i Unió... val, d’acord, d’acord. 

 

El Sr. Carles Fernández com a representant titular del partit dels socialistes de Catalunya, el 

Sr. Francisco García Lorenzana com a representant suplent; el Sr. Dani Martín com a 

representant titular i el Sr. Andrés Hidalgo com a suplent; el Sr. César Alcalá és el 

representant, al no haver-hi suplència. 

 

A la Comissió Especial de Comptes, permetin que... és exactament la mateixa i en la de 

territori és també el mateix ordre, per tant, és el mateix que hem nomenat i en el darrer, 

participació ciutadana ... perdó, exacte sí, ara ho mirava i ho he vist, en la Comissió 

Especial de Comptes hi ha un canvi, en el cas de Convergència i Unió és el Sr. Manuel 

Álvarez el titular  i el Sr. Rafael Ros com a suplent. Correcte?  
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Com a territori seria com la primera opció, diguem-ne el titular de Convergència seria el Sr. 

Ros ... exacte...ni ha un altre que em sembla que també estava al revés ... i aquí, a la 

Comissió de Participació Interna i Participació Ciutadana, el titular és el Sr. Manel Álvarez i 

no el Sr. Ros; el Sr. Carles Fernández és el titular del partit dels socialistes de Catalunya i la 

Sra. Catalina Palma és el suplent... en el d’Organització Interna i Participació Ciutadana. 

Val i la següent és la de patrimoni estaria el Sr. Jordi Fortí i la Sra. Esther Laso per Esquerra; 

el Sr. Rafael Ros com a titular de Convergència, la suplent seria la Sra. Marta Pujol en 

aquest cas; aquí estaria el Sr. Carles Fernández com a titular i el Sr. Francisco García 

Lorenzana com a suplent i els membres d’Iniciativa estaríem en el mateix que en els 

anteriors casos, d’acord? Algú té alguna cosa a dir d’aquest punt? 

 

Molt bé  

 

 

C.2 Resolucions d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Aquí hi hauria el tema de resolucions d’alcaldia. No sé si tenen alguna 

pregunta d’alguna resolució concreta. Val, en el darrer ple, el Sr. Rafael Ros em va fer una 

... no, en el ple ordinari, en el darrer ple ordinari, era un  tema d’una defensa jurídica del Sr. 

Miquel Estapé on teníem una petició de contractació de 6.000 € i era per una defensa 

jurídica i en aquell cas, vam comentar que ho havíem dit en anteriors ocasions que una 

persona fent i exercint el seu càrrec, doncs si després se l’ha de defensar, des de 

l’Ajuntament, es feia la pertinent defensa i aquí hi ha hagut una diferència per això, el que 

s’havia fet la petició eren els 6.000 € i en data, perdonin, eh?, i en data 30 de juny de 2015, 

el Sr. Joan Castelló Corbera va presentar una factura afegida en aquells 6.000 € de 15.500 

€ més. Aquí estem ara en una situació, des de l’Ajuntament, es va fer un informe dient que 

no hi havia una petició d’aquesta ampliació. Ni d’aquesta ampliació ni d’aquesta 

contractació i vam rebre una resposta del propi advocat on deia que la contractació 

primera era per començar els tràmits i ara feia la facturació de tot el que havia de 

facturar per aquest tràmit fet. Estem a l’espera d’un segon informe per part dels tècnics de 

l’Ajuntament perquè ens diguin si hem de reconèixer aquesta altres 15.500 €. És un tema 

no sé si és, estem a l’espera de rebre un informe per part d’un tècnic de l’Ajuntament on 

ens digui si aquests 15.500 € els podem acceptar o no i faci la valoració, en principi, la 

primera valoració va ser que el que s’havia contractat eren aquests 6.000 €, que en el seu 

dia es va fer el 31 de desembre de 2008. Ens fa arribar al carta de petició també el Sr. 

Castelló Corbera, el que havia rebut de la petició, diguem-ne per part del Sr. Josep 

Quesada.  Estem en la sol·licitud aquesta i és el que tenim. En principi, estem esperant 

aquest informe. 

 

C-3 Informacions d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.-  Si no hi ha el tema de resolucions d’alcaldia, informacions d’alcaldia, doncs 

en aquest punt aprofitaríem per afegir el tema que sabem que és preocupant. Estem 

preocupats nosaltres també, del tema del servei d’autobusos. Això ho explicarà el Sr. Jordi 

Fortí. Vam ser conscients, en aquell moment, de que hi havia un problema, els hi vam 

oferir, el vam estar parlant. Els van oferir l’altre dia en els companys de grup i al Sr. César 

Alcalá ho faig avinent per, no, no que vam fer una cosa, una proposta que avui vam 

ampliar en un altre sentit, això ho explicarà el regidor o jo mateix, però a nosaltres el que 

dèiem és que l’operador a nosaltres ens va donar una versió. Sí, perdó, l’operador ens va 

donar una informació. Un tècnic de la Generalitat va venir a donar-nos, a petició nostra  

de què volíem tornar a rebre informació, una informació que no és correcta. No 

s’assembla al que ens està passant a dia d’avui i vam fer l’oferiment que quan torni a venir 

l’operador i la Generalitat, qui sigui de la Generalitat i qui sigui de l’operador, doncs fem 
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l’oferiment que tots els grups municipals hi siguem presents i, per tant, sentim de viva veu el 

que hi ha i que els hi puguem expressar tots.  

 

Passaria el torn de paraula al Sr. Fortí. 

 

Sr. Fortí.- Bé, us poso a tothom, intento explicar el més clar possible per la meva part tot el 

tema des de bon inici. El company Dani i el company Carles van rebre queixes o 

informacions de diferents veïns, al igual que també van arribar aquí a l’Ajuntament, de 

problemes amb els horaris a partir del dia 14 de setembre degut que la Generalitat de 

Catalunya ha fet un canvi en una de les seves línies, en què, fins ara, teníem 14 viatges 

d’anada i de tornada amb connexió amb Argentona via Mataró i anomenada línia 

exprés per part de la Generalitat la E núm. 13 en aquest cas, que es posa en 

funcionament de pressa i corrents després d’una reunió el mes de juliol i de que el dia 4 de 

setembre es posa en coneixement, gairebé sense tenir més dades al respecte. A partir 

d’aquí, vam tenir primer com que teníem una sèrie de dubtes dins de l’equip de govern, ja 

vam fer venir al responsable per part del Departament de Carreteres de la Generalitat en 

aquest cas el tema dels transports, el Sr. Follia el que ens va explicar a la resta de l’equip 

de govern el que la E-13 representava de cara a la Roca i en principi, havia de 

representar millores per als nostres ciutadans, passàvem de tenir 14 connexions directes a 

través d’Argentona i Mataró  a 21 diàries, a través de Granollers, però que això, tot i que 

fos a través de Granollers per enllaçar via Sabadell o via Mataró, amb les 3 capitals de 

comarques. Doncs, això reduïa el temps d’anada i de tornada a Mataró, encara que no 

fos a través d’Argentona, doncs clar, lògicament, si tenim un ens que és la Generalitat que 

té el seu servei de transport i que nosaltres aquí,  poc o molt, el que hem de veure si 

funciona o no funciona són els nostre ciutadans, doncs ho posen en dansa, es posen en 

funcionament i veiem que els resultats la primera setmana passada van ser bastant 

desastrosos. A partir d’aquí, què és el que hem fet i què és el que vam dir a la Comissió 

Informativa de la setmana passada amb tots els membres de la Comissió Informativa que 

estaven aquell dia i també del company César que no va poder-hi ser present, vam 

intentar donar el màxim d’informació possible sobre la E-13, el mateix que ens havien 

explicat a nosaltres. Traslladar-lo a tots els portaveus dels diferents grups, així ho vam fer i el 

que vam quedar aquest dijous és de prendre una sèrie de mesures on bàsicament era 

seure a l’operador per una banda que és Sagalés i seure el Sr. Follia per part del 

Departament de Transports de la Generalitat per demanar mesures i solucions o ... 

impossible de cara a intentar per una banda el tema comunicatiu i el tema informatiu de 

cara als nostres ciutadans, doncs que fos el més clarivident possible i per una altra banda 

que realment, el que ens van oferir en el seu dia com que era una gran solució pels nostres 

ciutadans doncs realment ho fos de debò. Per desgràcia, hem entrat en una setmana 

que és complicat parlar amb algú de Barcelona. Aleshores, doncs en principi, hi ha qui ha 

fet el pont per davant i demà torna a al feina pel que ens han comentat, per tant, en 

l’àmbit de la Roca com d’Argentona amb qui hem estat, els 2 alcaldes han estat junts 

aquest migdia parlant del mateix problema i de les mateixes queixes que hi ha en aquesta 

nova línia, doncs farem la trucada a al Generalitat per tal que vinguin, seguin i ens 

expliquin a tothom de les dues poblacions, a tots els grups polítics i a tothom que s’hi vulgui 

afegir per poder informar-nos de quines millores i quin  plantejament tenen per resoldre 

l’actual caos d’aquesta línia, aquesta és una línia, aquest és un problema i estem mirant 

de quan seiem amb la Generalitat intentar resoldre i buscar alternatives perquè els 

ciutadans es tornin a sentir un altre cop amb què tenen un servei de qualitat normal i 

corrent amb la connexió amb el Maresme. L’altre tema que tenim és la millora que hem 

de fer de les nostres 2 línies, les anomenades actualment L-51 i L-52, una és la que entra a 

la Torreta  des de Granollers i l’altra és la que fa la resta del municipi de la Roca. Amb 

aquestes L-51 i 52, sí que tenim problemes seriosos també a l’hora de connectar amb 

temps degudament i aquí en el públic ja em diuen amb el cap que és així. Tal com ens 
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van comentar també per part de companys regidors, intentar connectar en el temps 

correcte de càrrega i descàrrega amb l’estació de tren, la connexió que sigui el més justa 

possible en quant a temps i en quant a forma. Tant amb l’estació de tren com en l’estació 

de busos.  

 

Avui, per primer vegada, que és el mail que els he enviat aquesta tarda mentre dinava els 

he enviat el mail del primer full corregit i treballat per part de Sagalés. Sagalés porta, des 

de divendres passat, venint aquí. Dimarts ha estat aquí un altre cop i dijous ha estat un 

altre cop presentant-nos alternatives i diferents possibilitats de guanyar en horaris aquestes 

línies i en principi, ens ha fet diverses propostes. La proposta més sensata pel que 

semblava a l’hora de corregir aquest horaris d’arribada i de tornada a la connexió amb el 

tren bàsicament, doncs és l’última que he passat ara als portaveus. Estem treballant tant 

en millorar aquest aspecte com en poder parlar directament amb la Generalitat en 

resoldre el tema de l’exprés de la línia aquesta nova exprés que van posar el dia 14 en 

funcionament.  

 

Els hi tinc informats. Intentarem que quan tinguem prou solidesa a nivell informativa, els 

ciutadans a través de pàgina web o a través d’altres possibilitats, sobretot amb màxim de 

transparència amb els horaris i amb les línies i amb totes les comunicacions i parades en 

els diferents pals i amb les diferents marquesines es pugui realitzar al més aviat possible. És 

qüestió de paciència que s’acabin d’acabar d’ajuntar tots els engranatges i que els 

horaris tornin a ser els més favorables per a la majoria dels ciutadans del municipi. 

 

A mesura que tinguem dades, els anirem informant. Em quedat amb això, tal com us deia 

l’alcalde, la propera trobada per parlar amb la Generalitat serà a través dels dos 

ajuntaments per intentar fer el màxim de força per buscar alternatives i solucions. No sé si 

hauran de fer un pas enrere i treballar un altre cop amb la línia que anteriorment hi havia 

d’enllaç amb Mataró o que no, però evidentment, estem disposats a fer tot el necessari i 

més amb la força de tots els grups polítics per tal que sigui possible un altre cop la 

normalitat en el servei. Res més  

 

Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín? 

 

Sr. Martín.- Sí, muy breve. Simplemente recordar que también dijimos en la Comisión 

Informativa que en el tema de la conexión con el hospital, había una franja de 2 horas de 

donde no había ninguno y nosotros como grupo político iremos a todas las reuniones que 

nos llaméis y además es lo que dijimos en la comisión informativa, nosotros creemos en 

este tema en concreto, todos los grupos políticos estamos a una y por lo tanto, ahí 

tenemos una fuerza que es lo que siempre ha dicho Rafael con respecto a la fuerza que 

tiene un ayuntamiento en pleno que es el que defiende los puntos del orden del día. Yo 

creo que ahí estamos todos de acuerdo y que conseguiremos que Sagalés dicho 

gráficamente pase por el tubo.  

 

Sr. Fortí.- Sí, sí. Es cierto tienes razón, Dani no te lo he puntualizado i también se está 

trabajando para intentar que la franja de 14 a 16, haya la posibilidad de cargar y 

descargar en la zona de hospital. También es una de las quejas que le dijimos a la 

operadora i intentaran también solucionarlo en este aspecto y estoy seguro que desde 

Argentona, con el actual equipo que hay político ICV, PSC y la CUP i el recolzament que 

tenen fins ara per part d’Esquerra, doncs evidentment, segur que faran tot el possible per 

intentar solucionar aquesta situació. 

 

Sr. Alcalde.- Alguna...no? Doncs, Sr. Fernández.  
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Sr. Fernández.- Sí, dos cosetes, dos detalls: 

 

Diumenge em comentava un company de Granollers que fa un any que va arribar 

informació d’això del canvi aquest de Mataró aquí a l’Ajuntament de la Roca, per tant, 

en tot cas, ho poso sobre la taula. Fa prop d’un any que de la Generalitat va arribar 

informació d’aquesta voluntat de canvi de la línia exprés. Això és el que em van dir. M’ho 

va dir un regidor de l’Ajuntament de Granollers. M’ho va dir un regidor de l’Ajuntament de  

Granollers, que porta també aquests temes. Bé, en tot cas, no ho sé, ho pregunto perquè 

m’ho va dir i vaig dir: jo no ho sé.  

 

Segona cosa, el tema dels horaris bàsics. En el tema d’anar a Mataró, sembla que si anem 

via Granollers, hem de consumir, sembla a nosaltres ens han dit això, sembla que hem de 

consumir un tiquet i hem de consumir un altre, per tant, paguem més ...sí, però el bitllet 

normal de dos zones no et permet agafar diferents autobusos, has de clicar, per tant, 

abans per anar a Mataró, clicàvem 2 zones i ara hem de clicar aquí per anar a Granollers 

una zona i després dos zones, per tant, se’ns està encarint el viatge prop de 2 €...sí, però si 

no ho tens integrat, abans no feia falta tenir integrat per anar a Mataró. Ara sí, per tant, ja 

hem perdut alguna cosa. Comprar un integrat és més car que el que abans tenia, per 

tant, hem perdut...no, no, els integrats són uns bitllets diferents dels normals, per tant, si jo 

no tinc l’integrat, eh?. Amb l’integrat com agafes...sí, però llavors, aquest és una mica més 

car, és més barat que picar dos vegades, però és més car que el que teníem abans. 

Abans, nosaltres, per anar a Mataró, clicàvem dos zones i ja està. Ara  o fem un integrat o 

fem una zona per anar a Granollers i després les dos zones per anar allà, per tant, hem 

perdut. Hem perdut clarament. Clarament hem perdut. Això una cosa. Això pel que fa en 

referència a Granollers, que no oblidem això i després, jo és una cosa que tinc molt ficat 

aquí dins que és el tema de Santa Agnès. Ja ho vam parlar l’altre dia i jo vull demanar, per 

part del govern actual, si hi ha un compromís de solucionar el tema de Santa Agnès en la 

doble direcció, en quin termini i si no, nosaltres presentarem una moció perquè si hi ha un 

compromís i veiem que es va fent, no presentarem cap moció perquè per a nosaltres és 

un tema bàsic i prioritari. 

 

Durant 4 anys, la gent de Santa Agnès ha estat discriminada i això s’ha d’acabar, per tant, 

són aquests 2 temes i el tercer, evidentment, a qualsevol reunió que se’ns convoqui 

d’aquest tema a nosaltres encantats d’assistir-hi.  

 

Sr. Fortí.- Contesto als temes que el Sr. Fernández ha comentat. El tema de Santa Agnès. 

 

El tema de Santa Agnès, li vaig dir jo mateix i em sembla que ens vam donar la mà a la 

Comissió Informativa, dins del que és el programa electoral dels 2 partits nostres. Tenim clar 

que durant aquest mandat hem de resoldre el doble sentit, eh? que el carrer del Molí sigui 

viable de poder passar el servei de bus i així tornar a la situació anterior de fa 5 anys, eh?. 

Aquest està clar i ja ho vam dir i ho torno a agafar el compromís com a portaveu del 

partit, evidentment. Aleshores, sí que li haig de dir una cosa, dins del que és Santa Agnès i 

amb el servei aquest nou de l’exprés 13 de Mataró. Sí que aquí tenim una novetat i és que, 

fins ara, amb les línies actuals de la Roca, a tot arreu estàvem en mitja hora de pas 

excepte Santa Agnès que era d’una hora. En el servei E-13, sí que entra a Santa Agnès i 

gira a Santa Agnès sense anar fins al centre comercial. Què vol dir això? Que passem a 

tenir Servei cada 30 minuts també a Santa Agnès amb el servei exprés. Si funcionés tal 

com es va dir en el seu dia. Si funcionés tal com tots voldríem i com ens van explicar que 

funcionaria. 

 

Sobre el tema que Granollers ja tenia aquesta informació ara fa un any, jo estava de 

regidor també amb el mateix tema. Ara mateix dubto amb el company de Granollers si 
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s’havia parlat algun tema d’aquests, però sí que li puc dir que, fins i tot, ara mateix 

l’alcalde i el regidor d’Argentona, que l’alcalde ja era part de l’anterior ajuntament, sí que 

va quedar sorprès també quan a mitjan de juliol ens van fer la trobada i ens van explicar 

la E-13, és a dir, no en teníem coneixement cap dels 2 ajuntaments, com a mínim, ni 

Argentona ni la Roca, dubto no sé si a Granollers sent un tema de capitals i que poguessin 

estar parlant amb la Generalitat i tal, potser sí, però en tot cas, en les poblacions properes 

la Roca i Argentona no ens havien facilitat aquesta informació ni ens ho havien 

comunicat en cap cas ni verbalment ni encara menys per escrit i em sembla que li he 

contestat tot, Sr. Fernández, si no m’equivoco. 

 

Sr. Alcalde.- lo del bitllet 

 

Sr. Fortí.- Ah, sí, el bitllet, el doble etiquetatge, sí, sí, correcte. Estem totalment d’acord. Això 

ho hem dit també, ells, Sagalés en aquest cas l’operador deia que fins ara es feia 

malament i que és un tema de legalitat i que llavors això incorre en una...pot arribar a tenir 

efectes sancionador perquè són 2 zones i jo li he dit:  mira, pot tenir tot l’efecte 

sancionador que vulguis, però, evidentment, el que ens vàreu dir també, evidentment 

doncs ens encareix el preu del bitllet per enllaçar entre les dues comarques, per tant, és 

un afegit més dels que ens tindreu d’explicar molt bé per veure-li on està els beneficis dels 

nostres ciutadans és un dels temes pendents. 

 

Sr. Alcalde.- Ja només pe cloure, dues coses. Bé poder alguna cosa més, de dues, però 

ràpid.  

 

El tema de  les mal interpretacions, perquè fins i tot nosaltres l’altre dia, després d’això 

quan vam començar a veure els problemes, en aquella reunió de la persona de la 

Generalitat que va venir a explicar-nos-ho, érem 3 persones, el Sr. Rafel Ros, el Sr. Jordi Fortí 

i jo mateix i el Follia...tu també hi eres? ...una estona, val perdó, però tota la 

reunió...exacte també l’Esther i la Roser, vam pensar que igual havíem mal interpretat, allò 

de dir, hòstia, el que vam preguntar no ens vam acabar d’entendre, però avui en la 

reunió amb l’alcalde del poble veí a ell li va passar exactament el mateix. Llavors, per 

tant, és allò de dir a veure no, simplement se’ns ha enredat a uns i als altres i no és mal 

interpretacions o no ho hem entès. A veure, si ningú ha entès qui en ho ve a explicar o la 

Generalitat no s’explica bé o la Generalitat directament, se’ns ha torejat. Si fóssim 10 

pobles més i 8 ho veiessin bé, la força que perdríem nosaltres seria moltíssima, però en 

aquest cas, estem parlant de Mataró a Granollers o de Granollers a Mataró. Hi ha 2 pobles 

que són Argentona i és la Roca i si tots 2 ja ho veiem malament en aquesta situació i la 

volem arreglar, aquí ha estat on hem tret el compromís de dir volem fer-ho conjuntament 

perquè no ens ataqui l’operador amb allò de dir no jo et dic això i després és al 

Generalitat qui porta el contrari. No conjuntament, i conjuntament els 2 pobles també pel 

mateix, perquè no ens vinguin a nosaltres i ens diguin a tira, tira i us ho arreglo a vosaltres, 

però escolta’m a Argentona si no parem, tu, Argentona és el problema i després al venir 

facin el mateix, no? No juguin dobles jocs, per tant, aquí és on explicat també que la 

voluntat de fer-ho els partits polítics tots i ells ens han dit, evidentment que amb un tema 

així a ells també els seria fàcil d’aconseguir, per tant, estaríem parlant que parlaríem 2 

municipis amb l’operador i la Generalitat i en aquest cas, nosaltres no ens hem de posar 

parlar-ho també amb Mataró i Granollers perquè ells sempre miraran el seu. Aquest està al 

punt que si nosaltres durant 2 hores no tinguéssim autobusos passant per exemple per un 

lloc tan important com és l’hospital, doncs poder no podríem demanar, però si l’hospital 

passen els autobusos i simplement el que no fem és aturar-nos per no perdre un temps, 

això no és perdre el temps. Si un autobús no té una parada picada i no hi ha ningú a la 

parada, l’autobús no s’atura, continua, per tant, si s’atura és que o bé algú ha picat que 

vol baixar o hi ha algú esperant, per tant, per tant, això no és perdre el temps, és donar un 
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servei. Si nosaltres hem de plantejar-nos que hem de recuperar molt temps perquè 

perdem un temps per Granollers i sent uns autobusos que són nostres, de la Roca, diguem-

ne, aquí haurem de veure si ens interessa a nosaltres que per Granollers faci el mateix 

recorregut o si llavors sí que hauríem d’anar parlar amb ... i Granollers i dir-los: escolteu, el 

recorregut és el millor, aquest que estem fent? Però el servei que hem de donar nosaltres 

són serveis bàsics i, evidentment, si tenim uns malalts que van en l’autobús a l’hospital el 

que no podem permetre és que s’hagin d’esperar 2 hores per tornar, per tant, dins de la 

desgràcia que tenim que se’ns ha explicat malament, anem a dir-ho així i això ens està 

suposant uns problemes, anem a intentar resoldre’ls conjuntament perquè la unió fa la 

força. Doncs anem a fer-ho conjuntament i sobre el tema de l’etiquetatge, se’ns va dir 

que no, que seria només un. Ara bé, si nosaltres realment tinguéssim tot el mateix servei 

d’autobusos que fins ara i poguéssim seguir anant a Mataró igualment i sense variar res. Si 

ens diguessin, aquests 3 d’anada i 3 de tornada són una miqueta més cars, fins i tot, aquí 

nosaltres podríem arribar a dir, bé, qui vol fer aquest extra paga una mica, però quan 

se’ns està donant menys servei, aquí sí que no ho podem acceptar quan se’ns està dient: 

no, ho farem a través de Granollers. Si ho fem a través de Granollers perquè a tu et dóna 

la gana, el que no pot ser és que ens hagi de costar res més, per tant, aquí serà el 

moment de treballar-ho tots conjuntament. No sé si tenen algun dubte més. Entenc que la 

voluntat de tothom, evidentment, tant d’aquí com d’allà, serà arreglar-ho i, per tant, 

doncs no sé si volen dir alguna cosa més, doncs deixaríem aquest tema. Gràcies.  

 

No sé si tenim algun altre per comentar 

 

Comentar-los que hem començat un tema de què l’alcalde rep unes trucades 

telefòniques els dijous al matí de 9.00 h a 10.00 h. Els he de dir que, evidentment, hi haurà 

un tipus de trucades que seran més per causa efecte. M’acaba de passar no sé quina 

cosa i truco i intento que se m’arregli, però per exemple, l’altre dia ens va trucar una 

persona doncs amb una problemàtica de serveis socials, jo no sabia amb qui estava 

parlant. Al final, el que en vaig treure de bo va ser la frase de m’ha estat molt fàcil par lar-

ho amb tu per telèfon i cara a cara, t’he tingut bastants vegades al costat i no m’he 

atrevit a dir-t’ho. Val per tant, és una persona que ja ha passat per serveis socials, que ja 

ha dit que se l’ha tractat molt bé, però que tenia un dubte que poder no se l’havia atès. 

Això he parlat amb la regidora i he parlat també amb Serveis Socials, al cap d’un moment 

se m’informava que sí, que no rebia ajudes directament si no recordo malament del 

Consell Comarcal... bé, us faig un...no, no, no, parlo d’una  

 

cosa concreta, però que nosaltres des dels Serveis Socials de l’Ajuntament amb aquella 

borsa que es va crear, sí que se li arribava a donar, el que passa és que com ara estàvem 

parlant de les primeres que són les que es donaven i, per tant, ella es veia fora, en aquell 

moment, la seva angoixa, doncs va ser una. Al poder-ho parlar també per telèfon, doncs 

va ser i és el que dèiem, qualsevol cosa d’aquest tipus o de poder acompanyar, com bé 

vam dir en aquell moment a gent a Serveis Socials, doncs també és d’agrair. Només que 

serveixi per aquestes coses, doncs benvingut sigui. Per altres que et truquen també, per 

exemple, per: què esteu fent amb l’autobús? Van ser de les primeres trucades també, per 

tant, els comento aquest servei i que si el volen difondre simplement és perquè hi ha 

cosetes d’aquest tipus que s’intentaran de poder anar llimant.  

 

Acabat aquest punt, passaríem ja al tema de precs i preguntes. 

 

C-4  Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalde.- Aquí hi ha per part dels grups de govern, si algú té algun prec o alguna 

pregunta?  
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Sr. Martín.- Nosotros, si acaso, una felicitación. Felicitar a Esther por la política 

comunicativa sobre las ayudas de Benestar Social. A mí, me alegro mucho llegar de 

vacaciones y ver que en el portal de mi vivienda había una hoja comunicativa del 

ayuntamiento, haciendo público las ayudas sociales. Felicidades Esther y sigamos en ese 

trabajo.  

 

Sra. Palma.- jo em sumo a les felicitacions del Dani pel tema de Serveis Socials i una cosa 

que fem cada any que és felicitar a totes les entitats, associacions i persones que 

col·laboren amb les festes majors el municipi que, com cada any, fan una feina, bé fan 

molta feina i contribueixen a que tot el que es fa sigui possible que es tirin endavant les 

festes majors i aquest any una cosa més, algú que no fèiem fa molts anys, però bé, felicitar 

a l’alcalde perquè les sensacions o els comentaris que ens feia la gent sobre que hi havia 

presència de l’alcalde a la majoria d’actes, doncs feia molts anys que no les sentíem i et 

felicitem per fer el gest i per treballar també per estar al costat de la gent en aquestes 

festes. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs el Sr. Xavier del Villar volia intervenir. 

 

Sr. del Villar.- Sí, vull afegir a la ronda de felicitacions. També felicitar a totes les entitats, 

evidentment, i a totes els persones que fan possible la festa major i sobretot, més que 

felicitar, que també, sinó que agrair la feina a un grup de persones que durant aquests 

dies de festes, moltes vegades no se’ls dóna l’agraïment de la feina que fan i entre 

aquestes persones és el grup de la brigada municipal, que realment, fa una feina molt 

important que moltes vegades passa desapercebuda i que moltes vegades en el moment 

de la festa major, en la inèrcia de la festa major doncs moltes vegades ens queixem que 

no hi ha cadires, que no hi ha taules, que aquí, que allà, però, realment, quan estàs vivint 

la festa major des de darrera, veus la grandíssima feina que fan i també és d’agrair que 

tenim una brigada que pràcticament està 24 hores al servei i res més, era afegir-me en 

aquesta felicitació.  

 

Sr. Alcalde.- Doncs agrair a tots les felicitacions per diferents coses, algú? 

 

Sr. Fernández.- Sí, una qüestió, perdó ens ho podeu passar per ...digital?  

 

Sr. Alcalde.- S’ha passat sobre les 6 h de la tarda. El que passa és que hem fet les còpies 

en paper. Ho tenen, ho tenen. 

 

Sr. Fernández.- No sabia si estava incorporat... 

 

Sr. Alcalde.- Sobre les sis i 10 o així, sis i quart s’ha enviat  

 

Sr. Fernández.- Doncs així ho deixo aquí  

 

Sr. Alcalde.- Perfecte. Sí, doncs el Sr. César Alcalá també vol intervenir. 

 

Sr. Alcalá.- Sí, un petit comentari que no es perquè es respongui ara. És per l’Esther. L’altre 

dia vau tenir una reunió, que m’han dit que la peixateria s’ha donat de baixa del 

programa aquest d’aliments frescos perquè hi havia tota una sèrie de persones que no 

passaven a recollir el menjar pel que a mi m’ha arribat era per saber com quedaria el 

tema aquest, però no fa falta que m’ho diguis ara. No, com vulguis, vull dir no sé si heu 

pres alguna resolució sobre el tema. 
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Sra. Laso.- El tema de la peixateria amb aliments frescos, hi ha hagut una sèrie de no sé si 

de malentesos o que gent no acabava d’estar contenta per un sentit i ara estem en 

negociacions en altres proveïdors amb la intenció de que sigui un servei més econòmic i 

que podem donar una millor qualitat a les persones, però ho tenim present i estem 

treballant en ello. 

 

Sr. Alcalde.- Alguna intervenció més? 

 

Doncs ja aixecaríem la sessió per avui quan són les 21:45 minuts i llavors obriríem el torn 

obert paraules al públic assistent que té ganes de marxar a casa seva doncs moltes 

gràcies per l’assistència a tothom. 

 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les               

21 hores i  46 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     El secretari 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Gil i Gutiérrez     Antoni Peralta Garcerá 

 

 

 

 

 

 

 

 


