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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA  31 DE  MARÇ  DE 

2016 NÚM. 2/2016 

 

 

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 20.03 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de 

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

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

César Romero i García, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de 

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

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

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

 

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

indicat a la convocatòria: 

 

ORDRE DEL DIA  

 

 

A) Assumptes de tràmit  

 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de  28 de gener de  

2016. 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 

B-1 Aprovació inicial del Reglament de la comissió tècnica de patrimoni. 
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Àrea de Serveis Personals 

 
B-2 Aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de les subvencions municipals. 

 

Mocions 

 

B-3 Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 

aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C-1. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 

 

C-2  Resolucions d’alcaldia en matèria de personal  

 

C-3 Resolucions d’alcaldia 

 

C-4 Informacions d’alcaldia 

 

C-5  Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalde.- Comencem la sessió plenària d’avui, dia 31 de març, quan són les 20 hores i 3 

minuts.  

 

A) Assumptes de tràmit  

 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 28 de gener de  

2016. 

 
Sr. Alcalde.- El primer assumpte de tràmit és l’aprovació de tràmit és l’aprovació de 

l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa Ordinària de  28 de 

gener de  2016. No sé si algú té alguna cosa a dir sobre l’acta? Doncs passaríem a 

votació. 

 

 

Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Informativa Ordinària 

de 28 de gener de 2016 a votació, el qual s’aprova per unanimitat dels assistents a la 

sessió.   

 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat 
 

B-1 Aprovació inicial del Reglament de la comissió tècnica de patrimoni. 

 

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

de 23 de març de 2016, amb el contingut següent:  
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“Atès, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 20 de 

setembre de 2012, va aprovar definitivament el Text refós del Pla especial del 

Catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic de la Roca del Vallès. 

 

Atès que l’article 12 i següents del Pla especial defineixen la Comissió Tècnica 

Municipal del Patrimoni com a un òrgan amb doble caràcter, tècnic i polític, que 

té com a missió controlar les actuacions sobre els béns i conjunts catalogats i el seu 

entorn definit, i vetllar pel compliment adequat de l’esperit, les directrius i els 

objectius del Pla. 

 

Atès que pel que fa a la seva formació, el Text refós del Pla especial determina el 

següent: “Serà formada pels diferents grups municipals i, a proposta de l’Alcalde, 

per representats d’entitats ciutadanes de tipus cultural i de grups professionals del 

municipi. També en formaran com, a mínim, un arquitecte especialista en 

patrimoni i un arqueòleg. L’assistència d’aquestes entitats o de professionals haurà 

de ser aprovada pel Ple.” 

 

Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària de 30 de 

maig de 2013, relatiu a la designació dels membres de la Comissió. 

 

Vist que en data 14 d’agost de 2015, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 

991/2015, de la qual es va donar compte al Ple – en sessió ordinària de data 24 de 

setembre de 2015 –, es va aprovar la composició de la CTMP, pel que fa als grups 

municipals. 

 

Atès que esdevé necessari constituir aquesta Comissió Tècnica Municipal del 

Patrimoni, així com dotar la mateixa d’un Reglament que en concreti i desenvolupi 

el seu funcionament, extrems que deriven directament de les determinacions 

contingudes en el Text refós del Pla especial del Catàleg del patrimoni 

arquitectònic i arqueològic de la Roca del Vallès. 

 

Vist l’informe tècnic subscrit, per l’arquitecta municipal i l’arquitecte tècnic, en 

data 11 de març de 2016. 

 

Vist l’informe jurídic emès en data 16 de març de 2016. 

 

Atès que les entitats locals gaudeixen, dins l’esfera de les seves competències, de 

potestat normativa, és a dir, de capacitat per dictar normes de naturalesa 

reglamentaria, reconeguda en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local. 

 

Vist els articles 25.2.a), 49, 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, i els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 

que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

Vist que l’òrgan competent per adoptar aquest acord és el Ple de la Corporació, 

de conformitat amb l’article 22.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, en relació amb l’article 123.1.d) del mateix text normatiu.  

 

Vist l’informe favorable de la comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 

acords següents: 

 

PRIMER.- Constituir la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni. 
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SEGON.- Recordar que mitjançant acord de Ple, adoptat en sessió ordinària de 30 

de maig de 2013, així com mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 991/2015, de data 

14 d’agost de 2015, es van designar els membres de la Comissió Tècnica Municipal 

del Patrimoni. 

 

TERCER.- Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió Tècnica Municipal del 

Patrimoni, del municipi de la Roca del Vallès. 

 

QUART.- Sotmetre el Reglament a informació pública pel termini de TRENTA DIES, 

mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari El Punt 

Avui, al taulell d’anuncis i en la web municipal (www.laroca.cat); durant aquest 

termini, l’expedient administratiu i el propi Reglament estaran a disposició de qui 

vulgui examinar-los i es podran presentar les reclamacions i suggeriments que es 

considerin pertinents. 

 

CINQUÈ.- Disposar, de conformitat amb el marc normatiu d’aplicació, que el 

Reglament s’entendrà definitivament aprovat si durant el tràmit de informació 

pública no es presenten reclamacions, ni suggeriments al respecte.  

 

SISÈ.- Notificar aquests acords als membres de la Comissió Tècnica Municipal del 

Patrimoni. 

 

SETÈ.- Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui els documents necessaris per a la 

formalització dels precedents acords.” 

 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El següent punt és el punt B-1, l’aprovació inicial del Reglament de la comissió 

tècnica de patrimoni. Té la paraula el Sr. Ros.  

 

Sr. Ros.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Aquest és un reglament que desenvolupa un 

instrument urbanístic com és el Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg del 

patrimoni del municipi. Aquest reglament és necessari per posar en marxa la Comissió 

Tècnica de Patrimoni. D’aquesta comissió es van designar els membres en un acord de 

ple del passat mandat. Els grups municipals també van nomenar als seus representants en 

el ple del cartipàs i en l’aprovació d’aquest reglament que sotmetrem a informació 

pública i després si no hi ha al·legacions o si hi ha al·legacions i es resolen amb l’aprovació 

definitiva d’aquest reglament permetria començar a fer operativa la Comissió Tècnica 

Municipal del patrimoni. El Pla Especial va quedar definitivament aprovat i publicat, per 

tant, vigent a principis de l’any 2013, després d’una llarg període de tramitacions pels 

departaments de cultura i urbanisme i aquest reglament que, bàsicament, es basa en la 

normativa del Pla Especial, consta de 7 articles algun d’ells doncs. Són, poder molt obvis. El 

primer tracta del caràcter i objecte de la Comissió Técnica municipal de Patrimoni, no 

m’estendré perquè és prou conegut. L’article segon defineix les intervencions de la 

comissió tècnica municipal de patrimoni, que també estan definides en el Pla Especial. En 

l’article 3 on hi ha la composició de la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni, potser si 

que val la pena comentar alguna novetat respecte del Pla Especial i és que, per exemple, 

es defineix qui ha de presidir la comissió, que serà l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament 

en cada moment o regidor en qui delegui. Això no ho contemplava  el Pla Especial i, per 

tant, aquesta comissió necessita d’un president. També s’ha incorporat en aquest aspecte 
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la presència del secretari com a fedatari públic, com a persona que ha d’aixecar acta i 

ha, d’alguna manera, articular les convocatòries. També, en aquest cas, com que el Pla 

Especial no ho contempla, es decideix que assistiran amb veu i  sense vot tant el regidor o 

regidora d’urbanisme i el regidor o regidora de cultura que entenem que és lògic que hi 

siguin. Pot ser coincident que algun d’aquests regidors estigui nomenat com a 

representant de grup municipal i també l’arquitecta superior i l’arquitecte tècnic com a 

funcionaris públics de l’Ajuntament que són els que han d’elaborar els informes pertinents 

per a la tramitació d’una llicència d’obres, independentment de quin sigui el dictamen o 

la resolució que digui la comissió tècnica municipal de patrimoni, per tant, aquests tècnics 

és molt important que hi siguin en aquesta comissió, malgrat que el pla especial no ho 

contemplava perquè són els qui després han d’elaborar els informes i, per tant, és 

important que coneguin quins són els arguments i les deliberacions per part de la Comissió 

Tècnica Municipal de Patrimoni. L’article quart regula el funcionament de la comissió 

tècnica municipal de patrimoni en aspectes tant bàsics, però  importants com  com es fa 

la convocatòria, quin és el lloc de celebració, quin és el quòrum necessari, com es prenen 

les decisions, com s’elabora l’acta, fins i tot aquí l’acta, tenint en compte que aquesta 

comissió pot reunir-se amb una periodicitat no establerta, cada tres, sis, vuit mesos, 

depenent de les necessitats, doncs s’ha cregut oportú que si és possible s’elabori l’acta en 

la mateixa sessió per tal que els membres abans de marxar puguin donar el vist i plau a la 

sessió que s’ha fet, a la deliberació que s’ha fet en aquella sessió. La missió i el caràcter 

dels informes perceptius, però no són vinculants perquè fins i tot podria ser que la Comissió 

digues coses que després els funcionaris municipals no les compartissin. Quin és el termini 

per emetre informes, sobretot si hi haguéssim temes delicats, temes conflictius, aquesta 

periodicitat que, en principi, tantes vegades que sigui necessari i, per tant, convocarà 

l’alcalde quan ho cregui oportú. Les actuacions per raons d’urgència quan existeixi algun 

cas fonamentat, doncs que perilli algun del béns protegits o que hi ha hagi una situació 

de risc de ruïna física important i que s’hagi de fer una actuació d’urgència de 

consolidació i que si el cas fos un bé cultural d’interès nacional, s’haurà, fins i tot, de 

requerir al Departament de patrimoni cultural perquè intervingui urgentment en la 

coordinació amb els serveis tècnics. La publicitat, la iniciativa i el règim supletori. També un 

article que regula la visita prèvia, si la comissió cregués que és important veure algun 

d’aquests tècnics què puguin fer els funcionaris municipals i que donaran compte a la 

comissió tècnica i finalment, l’article setè que és el darrer, parla de l’entrada en vigor 

l’endemà de la seva publicació íntegre i això és bàsicament el contingut del reglament 

que ja hem tractat amb els grups municipals en la comissió informativa del ple, però 

anteriorment en una comissió de territori per tenir coneixement i si s’escau doncs fer 

aportacions o correccions a aquesta proposta de reglament que si s’aprova serà el que 

disposarà el municipi.  

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari per part d’algun grup? Sr. Fernández?  

 

Sr. Fernández.- Molt curtet. Quasi 4 anys després de l’aprovació definitiva. Cap més 

comentari. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Algun comentari més?. Doncs passaríem a votació. 

 

 

Votacions:  

S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents. 
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Àrea de Serveis Personals 

 
B-2 Aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora de les subvencions municipals. 

 

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

de 23 de març de 2016, amb el contingut següent:  

 

“Atès que un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Roca del Vallès és la 

millora de la qualitat de vida dels seus habitants. 

 

Atès que en aquest sentit L’Ajuntament de La Roca del Vallès reconeix la 

importància del teixit associatiu com a element dinamitzador del municipi i com a 

motor de la seva vitalitat i en aquest sentit, el ventall de propostes que s’ofereixen 

des de les entitats ha de contribuir a generar una societat més cohesionada, més 

justa, més tolerant, més solidària i més sostenible. 

 

Atès que per tal d’ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès vol continuar impulsant la vida associativa, 

entre d’altres, a través de l’activitat administrativa de foment per la via de les 

subvencions. 

 

Atès que les subvencions són avui dia un instrument decisiu en la política social i 

econòmica de l’administració local. 

 

Atès que en un sentit ampli, la subvenció és una categoria que engloba un conjunt 

variat de figures de diferent naturalesa jurídica i econòmica ja que hi conflueixen 

aspectes pressupostaris i financers amb aspectes jurídic administratius. 

 

Atès que fins a l’actualitat la normativa municipal existent pel que fa a subvencions 

eren les següents: 

 

- Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions pel 

desenvolupament d’activitats i serveis de l’àmbit educatiu del municipi, 

aprovada pel Ple municipal en data 15 de maig de 2008, i publicada la 

seva aprovació definitiva en el BOPB de data 9 d’agost de 2008 

- Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per a activitats 

esportives, aprovada pel Ple municipal en data 3 de juny de 2004, i 

publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB de data 3 de setembre 

de 2004 

- Normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions per a activitats 

culturals i juvenils, aprovada pel Ple municipal en data 3 de juny de 2004, i 

publicada la seva aprovació definitiva en el BOPB de data 3 de setembre 

de 2004.  

 

Atès que no existeix actualment cap Ordenança General Reguladora de 

Subvencions aprovada a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.  

 

Atès que l’aprovació de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, fa necessària l’aprovació d’una nova normativa municipal 

reguladora de la matèria. 
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Atès que l’article 17 de la llei esmentada permet que aquesta regulació es faci a 

través d’una ordenança general de subvencions. Aquesta ordenança general es 

centra en l’ajuda pública que s’atorga sota la forma de lliurament de diners o 

pecúnia que és la figura més necessitada d’una atenció reguladora. Estableix les 

regles oportunes, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia i eficiència, i 

potencia simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques 

confereix a aquest tipus d’ajudes econòmiques. 

 

D’altra banda, és convenient i necessari establir criteris homogenis en la seva 

tramitació i justificació i, al mateix temps, facilitar la tasca de comprovació que fan 

els serveis gestors i la pròpia Intervenció per al compliment de la finalitat de la 

subvenció. 

 

Atès que aquesta ordenança general emmarca tota la activitat subvencionadora 

de caràcter pecuniari de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i de les entitats de 

dret públic que en depenen.  

 

Atès que la competència per aprovar aquesta ordenança correspon al Ple de la 

corporació, segons preveu l’article 22.2 d), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local. L’article 50.3 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals també atribueix al Ple aquesta 

facultat. 

 

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, 

bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de la 

LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada 

format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada 

inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats pel 

termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci al 

BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, 

en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions. 

Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé 

definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o 

al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva 

–en aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi 

ha reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de 

publicar en el BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament 

el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 

de la LBRL. 

 

Vist l’informe favorable de la comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 

acords següents: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança General Reguladora de les Subvencions 

Municipals. 

 

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de 

l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 

al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 

corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), i al tauler d’edictes de 

l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 

l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
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TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 

durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança 

que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament i el text de 

les Ordenances es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província. 

 

QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al 

desplegament i execució dels presents acords.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Bé, el següent punt és l’aprovació inicial de l’Ordenança general reguladora 

de les subvencions municipals. Té la paraula el Xavier del Villar, regidor de Participació 

Ciutadana. 

 

Sr. del Villar.- Gràcies. El que portem a aprovació és l’ordenança per a les subvencions 

municipals, atès que des de l‘Ajuntament, es vol continuar donant suport a les entitats i 

associacions del municipi perquè facin la seva tasca. Ens vam trobar que hi havia una 

normativa reguladora de fer amb molts anys, del 2008, del 2004 i el que hem volgut fer 

conjuntament amb totes les entitats és un treball conjunt per unificar-ho i per poder 

actualitzar tota aquesta normativa. En definitiva, el que portem a aprovació és tota 

aquesta ordenança que s’ha estat treballant des de principis de febrer amb dues 

jornades de participació amb les entitats i dins d’aquestes jornades, van sortir una sèrie de 

propostes i de criteris que reflexa aquesta ordenança. En principi, no sé si cal que llegeixi 

algun apartat de tot plegat. Home és bastant extens. En definitiva, l’únic canvi substancial 

que hi ha en aquests nous criteris de les subvencions és un criteri bàsicament de 

concepte. Fins ara, les entitats rebien una subvenció per ser entitat sense tenir en compte 

els projectes que presentaven i aquesta vegada s’ha fet el canvi de presentar projectes i 

s’ha avaluat aquests projectes perquè cada entitat tingui totes les oportunitats i tot el 

ventall possible per poder rebre suport de l’administració, en aquest cas de l’Ajuntament.  

 

Sr. Alcalde.- Algun comentari per part d’algun grup? Sr. Fernández? 

 

Sr. Fernández.- Sí, miri, jo un cop més, em sento menystingut i enganyat. Un cop més. Va 

haver una reunió amb els grups polítics, en la que vam fer un seguit de reflexions, vam 

preguntar si això es portaria a aprovació i ens van dir que no, que en aquest any hi hauria 

una continuïtat amb les anteriors i que això es continuaria treballant i que tornaríem a 

parlar-ne amb els grups polítics i no n’hem tornat a parlar amb els grups polítics, per tant, 

em sento un cop més enganyat. Si aquesta és l’actitud, jo, la veritat, no m’ho esperava. 

Vam anar a aquella reunió, jo crec que amb actitud positiva, fent un seguit de reflexions i 

anant una mica més enllà del que era només el tema de subvencions i fent unes 

aportacions i unes reflexions sobre quin ha de ser el model entre l’Ajuntament i les entitats. 

El resultat és que, inesperadament, això entra en el ple sense cap més informació. 

Òbviament, com comprendran, no ens sentim gens representats per això, perquè no hi ha 

hagut la possibilitat, perquè hi ha hagut una segona reunió amb entitats, esperàvem que 

després d’aquesta reunió tornéssim a parlar-ne i intentar arribar a un consens. Sembla que 

vostès el tema del consens no està en la seva voluntat. Molt bé, però clar nosaltres no ens 

podem fer coresponsables d’aquestes coses. Jo els demanaria que ho deixéssim sobre la 

taula. Jo els ho demanaria que féssim aquest esforç de consens i deixéssim això sobre la 

taula. Jo és el que els hi demanaria perquè almenys de, és que clar això no lliga per res 

amb l’esperit del que es va parlar en aquella reunió i per això, jo estic absolutament 

sorprès. Li he de dir així. No puc dir-ho d’una altra manera. Ja està. 
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Sr. del Villar.- No se senti enganyat ni sorprès. Simplement, el que portem a aprovació és 

una ordenança general, nosaltres en tot moment, vam estar parlant, que vam estar 

començant, vam iniciar, la nostra idea era portar una ordenança molt més llunyana del 

que estem aportant ara, amb tota una sèrie de criteris i tota una sèrie de treballs que vam 

veure que no es podien aportar. Això és el que vam dir que continuaríem treballant. El que 

sí que és evident que hem de tenir una ordenança general perquè les entitats rebin 

subvencions. És a dir, amb això em sembla que tots hi estarem d’acord i, evidentment, tots 

estarem d’acord en què totes aquestes rebin una subvenció pública. A partir d’aquí, que 

hem de continuar treballant per millorar aquesta ordenança i per anar en camí per tenir 

una normativa, una ordenança que sigui molt més clara, que sigui molt més concreta, 

que era la primera feina que vam començar a fer amb les entitats. Perfecte, sí. Això no li 

dic que no, Sr. Fernández, simplement el que estem aportant aquí és una ordenança 

general que és actualitzada a la que teníem del 2004. Vull dir, ja hem guanyat en alguna 

cosa, perquè algunes de les aportacions que han fet les entitats consensuadament si han 

aplicat i a partir d’aquí, igual que vam portar a la Comissió Informativa continuarem 

treballant perquè en el 2017 o en el 2018 o quan puguem tenir una normativa més 

complerta. És això el que vam dir a la Comissió Informativa. No sé si és que em vaig 

expressar malament. En aquest cas ho lamento, però aquesta és la intenció. La intenció 

ha estat treballar conjuntament amb totes les entitats, tenir la seva opinió realment, va ser 

molt bona i els vam agrair aquell dia i els torno a agrair, igual que la presència del 

representant d’Iniciativa que també hi era aquell dia i continuarem treballant per tenir 

una ordenança com a nosaltres ens hauria agradat tenir-la ara, el que passa és que sí que 

és evident que les entitats necessiten aquestes subvencions per començar a fer. Aquestes 

subvencions per començar a fer les seves activitats, algunes d’elles ja les han fet, per tant, 

creiem que és necessari tenir aquesta ordenança i continuar treballant sobre d’això i per 

això,  nosaltres mai tancarem la porta per continuar treballant en aquest sentit. 

 

Sr. Fernández.- Quan jo, en una reunió, pregunto, no sé si vaig ser jo o va ser el Sr. Martín, si 

això aniria, vaig ser jo, si aniria al ple de març i se’m diu que no, que no aniria al ple de 

març i preguntem, llavors aquest any com quedarà, doncs intentarem aplicar el mateix 

que hi havia i llavors, ja seguirem treballant per millorar-ho. Jo el que espero és que si en el 

següent ple hi ha d’entrar, home, al menys, espero una trucada o un avís, o una 

explicació. Jo és el que espero. No espero trobar-me amb una convocatòria ja això 

directament sense cap explicació ni res. Jo és el que espero i és el que no he tingut. I això, 

a mi, no em quadra amb el que es va dir en aquella reunió i, per això, expresso la meva, 

ho vull dir suau, prefereixo no, bé, no disconformitat tampoc no. Jo expresso la meva 

sorpresa perquè una cosa amb la que es bo i no ha de ser massa complicat. Jo penso 

que no hauria de ser massa complicat trobar un consens i una unanimitat, doncs les 

formes fan que sigui difícil això perquè les coses estan formades per fons i per formes i 

quan, és a dir, en el fons és possible posar-se d’acord, però les formes no les que, les que al 

menys s’han dit, és que senzillament, aquí és una qüestió del que vostès van dir que farien i 

de com vam dir que ho farien. Si ho canvien, home, com a mínim, informar. No estan 

obligats. Evidentment, que no estan obligats. Pot fer el que li doni la gana, però home, a 

mi, això em qüestiona en futures convocatòries si val la pena o no val la pena anar-hi 

perquè tinc la sensació d’haver perdut el temps aquell dia. Tinc aquesta sensació i, per 

tant, jo el que demano és que siguem “serios” i si quedem d’una manera, doncs fem allò 

que hem dit i si ho hem de canviar per algun motiu, s’expliqui el perquè, només demano 

serietat  i rigor. Em sembla que no és massa demanar. A partir d’aquí, poden continuar 

fent el que considerin oportú i com  ho considerin oportú, però clar, això cada cop és més 

difícil comptar amb nosaltres. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Interpretacions a banda, perquè estic segur no és tampoc la 

meva intenció convèncer-lo, recordo també, en aquesta reunió, que el que sí que vam 
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parlar és que aquesta feina del tema de les subvencions s’havia hagut d’engegar, 

sobretot pel tema de com s’han de justificar que això sí que ha canviat i, per tant, no hem 

estat nosaltres qui ha canviat aquesta llei i com justificar-les i això ha creat uns problemes 

amb les entitats. De fet, les pròpies entitats tenen problemes de comprensió de com ho 

haurem de justificar, fins i tot, nosaltres i, per tant, per això es va oferir a totes les entitats la 

possibilitat de venir a parlar amb els tècnics i que se’ls expliqués o que se’ls pogués 

explicar de la millor manera possible com es tractava això. Dit això, el que vam dir és que 

les subvencions s’havien de donar i que es donarien igual i, per tant, aquí no hem canviat 

cap dels criteris que és el que vam estar parlant, que de fet, el canvi de criteris el que 

expressava era una voluntat d’intentar canviar la manera d’entendre per part de les 

entitats de com s’havia portat fins a dia d’avui i aquesta no és ni millor ni pitjor, és d iferent i 

és intentar que les pròpies entitats les valoressin. A l’hora de valorar-les, el que ens vam 

trobar, que també se’ls va explicar és amb una situació, que és que per una banda 

valoraven que s’haurien de valorar d’una manera també diferent, però que a l’hora de la 

veritat quan intentàvem posar uns percentatges i uns criteris, intentàvem posar els 

percentatges i els criteris més alts per a ells, pensant, diguem-ne, en les seves pròpies 

entitats i el seu benefici. Aquí recordo que vostè també ens va comentar que això, 

provablement,  també  s’havia de parlar del fons de com tractar el tema de les entitats, 

etc., etc. Aquí és on vam dir que vist el resultat final, no podíem tirar endavant el que 

s’havia estat treballant per part dels tècnics de l’Ajuntament i que això s’aturaria de cara 

a l’any vinent i que aquí, evidentment, el que vostè ens havia plantejat i el Sr. Dani Martín 

també, d’una altra manera de valorar-les, doncs que n’hauríem de treballar més 

profundament, però es va dir que les subvencions haurien d’arribar. D’altra manera, vostè 

també té tota la raó amb comentar que no se’ls va informar de que això venia a ple. És 

cert, no hi vam com a tal, tenint en compte que sí que havíem de tirar, sí o sí, les 

subvencions endavant perquè les entitats les estan esperant i bé, amb la convocatòria del 

ple, doncs sí que es va tenir la informació i en aquest moment, també en podíem haver 

parlat, no em som coneixedors, per tant, acceptem, jo el primer, que aquesta part de la 

informació que vostè ens reclama, doncs l’hauríem d’haver tingut al detall, em sembla 

que ha dit el detall si més no d’avisar-los i amb això no li puc dir pas que no. Ara de la 

primera intervenció a la segona, diguem-ne que entenc el sentit de la segona, el de la 

primera no tant perquè no era tant explícit l’explicació de vostè perquè donàvem a 

entendre que havíem dit que no les portaríem endavant i això no és el que vam dir. Vam 

dir una altra cosa que era aquesta que he explicat, per tant, demanar disculpes als grups 

que no els hem informat de que portàvem això a ple. A partir d’aquí, ja els ho dic perquè 

no només amb vostès, sinó amb totes les entitats, hem de seguir treballant. Quan tornem a 

parlar amb les entitats, seran convidats vostès, no només com a membres de diferents 

entitats, sinó, que si així ho volen, com a representants polítics i poder donar la seva opinió 

en aquest lloc també i així també les entitats podran percebre la seva manera d’entendre 

aquesta valoració de les futures noves subvencions i també aquesta possibilitat de canviar 

el fons, el que vam està canviant aquell dia.  

 

No sé si...doncs, si no hi ha cap més paraula, passaríem a votació. 

 

Votacions:  

S’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestades pels regidors dels grups municipals 

d’ERC (5) i de CIU (4) i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals del 

PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) 
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Mocions 

 

B-3 Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i 

aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO. 

 

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

de 23 de març de 2016, amb el contingut següent:  

 

“El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius 

l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. 

Seguidament, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la 

Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General, celebrada a Paris el 10 

de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta 

declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus principis i a 

aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu respectiu 

àmbit territorial. 

 

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de 

reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com 

en la rendició de comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria 

social col·lectiva i la investigació històrica. 

 

Vist l’informe favorable de la comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 

acords següents: 

 

Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada 

i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la 

UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:  

 

Declaració Universal sobre els Arxius 

 

“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i 

insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són 

gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el 

significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la 

transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius 

juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la 

constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als 

arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, 

protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida. 

 

 

Per això, nosaltres reconeixem:  

 el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats 

administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les 

societats;  
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 el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, 

responsable i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, 

assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, 

documentar el present i preparar el futur; 

 la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la 

humanitat;  

 la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els 

documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol 

naturalesa; 

 el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb 

formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que 

garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els 

preserven per al seu ús;  

 la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, 

propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals 

del camp de la informació– en la gestió dels arxius; 

 

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que: 

 S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;  

 la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els 

organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en 

el transcurs de les seves activitats;  

 es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta 

administració, amb previsió de contractació de professionals degudament 

qualificats;  

 els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la 

seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;  

 els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els 

drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;  

 els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.” 

 

Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i a aplicar estratègies i 

programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els 

objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions 

d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, 

tant en l’àmbit públic com privat.  

 

Tercer. Comunicar aquest acord a l’Associació d’Arxivers de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis  i a la UNESCO.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia és adoptar institucionalment la Declaració 

Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i 

reconeguda com a pròpia per la UNESCO. Té la paraula el Sr. Xavier del Villar.  
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Sr. del Villar.- Gràcies. Portem a aprovació una declaració universal sobre els arxius: 

“El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius 

l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. 

Seguidament, la UNESCO [...] en la seva 36a Conferència General, celebrada a 

Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva 

aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus 

principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu 

respectiu àmbit territorial. 

 

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de 

reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com 

en la rendició de comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria 

social col·lectiva i la investigació històrica.” 

 

El que portem a aprovació és aquesta resolució aprovada pel Comitè executiu de l’ACM. 

Dir que aquí a Catalunya hem estat pioners a tota Europa i a nivell internacional amb 

l’adopció d’aquesta declaració internacional sobre els arxius. A l’any 2013, la Diputació 

de Girona ha estat la primera institució amb pes que adoptà aquesta declaració i el 

Parlament de Catalunya també ho va fer el 17 de juliol  d’aquest mateix 2013. A partir 

d’aquí hi ha tot un seguit d’entitats, d’ajuntaments, de diputacions, de Consells 

comarcals, d’empreses, d’escoles, de federacions, fins i tot, d’universitats que s’hi han 

adherit. En aquest mateix any, al febrer, per exemple, vam tenir la Federació de Municipis 

de Catalunya o l’Ajuntament de Parets o de Montornès que són els que tenim més a prop. 

Penso que és una declaració que és molt important tenir-la en compte i que és un gran fet 

que li donem suport, ja que aquí també tenim un gran arxiu. Aprofito també l’avinentesa 

per felicitar la feina que fa la nostra arxivera, la Carme Juan i, a més a més, no només 

amb l’arxiu municipal, sinó que també tenim un altre arxiu que també és únic en tot l’arxiu 

i pràcticament, únic en tota Europa que és l’arxiu de la memòria popular, per tant, una 

resolució com aquesta ha de tenir el ple suport de l’entitat que representem, que és 

l’Ajuntament i res més. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna? Abans de tot dir-los que vam treballar la moció, Sr. Secretari 

amb la incorporació del punt de fer arribar la declaració tant a la associació Catalana de 

Municipis i també el tema de fer-ho directament nosaltres arribi a la UNESCO i d’això i veig 

que no ha ...a li has comentat... doncs hauríem de modificar un quart punt que era, com 

ens va comentar el Sr. César Alcalá, de la possibilitat que nosaltres diguem-ne féssim 

trasllat nosaltres mateixos d’aquesta pròpia resolució en aquest cas a la UNESCO que és 

qui tramitava aquesta. Bé, em creia que estava, que s’havia, que ho havíem parlat i sí, a 

la Comissió Informativa, doncs m’hauran de disculpar de que no ha sortit aquest punt. Al 

veure-ho ara que no hi és, doncs ho afegiríem si els sembla bé amb aquest punt afegit i 

ara sí que els passaria aquest torn de paraula.  

 

Sí, Sr. Hidalgo?  

 



 

14 

Sr. Hidalgo.- Sí, em sembla molt bé aquesta resolució, l’única cosa és que en el punt 

aportació personal que ho tinc una mica d’això, recomanaria que l’arxiu i el memorial 

popular fos accessible, és a dir, que es posessin les eines tècniques perquè posar una pila 

de pàgines escanejades realment no és fer accessible la documentació. Fer accessible la 

documentació és que es pugui buscar aquella informació per paraules claus. Les paraules 

claus és un títol o un autor, però no està catalogat per temes o no es pot fer cerques per 

text. Vull dir, si volem complir tot el que diu en aquesta resolució. Crec que s’hauria de 

començar a treballar en la part tècnica en el sentit que aquesta informació sigui realment 

útil. Vull dir perquè tenir-la escanejada a internet és el mateix que tenir-la en paper. Vull 

dir, al final, si s’ha de fer un treball d’investigació, s’ha de fer una cerca d’informació. Es 

gasta lo mateix en fer aquesta cerca.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna?  

 

Sr. Fernández.- Jo volia. Ja ho ha comentat el regidor. Volia recordar que aquí tenim, a 

part de l’arxiu municipal que és general en tots els municipis. Tenim un arxiu diferenciat, un 

arxiu singular, en el que en els darrers anys ha patit un problema i és que per qüestions 

diverses, s’ha hagut de dissoldre l’entitat, una entitat voluntària que li donava suport i que 

en feia difusió i que anava a promocionar aquest arxiu per diferents llocs i que generava 

també una activitat que revertia en l’arribada, en una certa arribada d’obres també que 

això ens aquests moments per qüestions diverses s’ha hagut de dissoldre aquesta entitat i 

que això fa que es quedi una mica coix, per tant, hauríem d’intentar entre tots tornar a 

recuperar el lligam ciutadà amb l’arxiu perquè és el que ens pot ajudar a que continuïn 

arribant obres i que aquest arxiu sigui viu i que pugui mantenir-se amb, diguem-ne, amb la 

funció que té que és per una banda recollir aquest memorial perquè no es perdi i després 

utilitzar les eines que aquí el Sr. Hidalgo en sap més que nosaltres, però a mi el que 

m’interessava era reforçar, disposem d’una eina diferenciadora d’altres llocs i que ha 

perdut un dels elements de potenciació i de difusió i que hauríem de fer un esforç perquè 

això en aquests moments està una  mica coix i pot tenir diguem-ne problemes d’arribada 

d’obres que sempre ha sigut complicat i si falta aquesta pota, doncs encara ho pot ser 

més per la resta, evidentment, tot el que sigui guardar la memòria del que ha passat és 

bàsic i important i la segona fase seria aquesta que sigui ben accessible. 

 

Sr. del Villar.- Sí, contestant al Sr. Hidalgo, és evident que tot no ho complim i que hi ha 

molta feina a fer aquí. Una cosa és tenir la declaració i ara posar-nos a treballar per 

complir tot plegat. No sé quan trigarem ni quan serem capaços d’arribar, depenent de 

tots els recursos que tinguem, però evidentment que hi ha feina a fer. Vull dir la nostra 

feina no és només tenir-ho allà guardat, sinó que també pugui ser accessible per consulta i 

perquè sigui útil també. No servirà de res tenir-ho allà perquè agafi pols. Vull dir que en 

aquest sentit,  sí que s’ha de treballar evidentment. I amb el  tema de l’arxiu dels amics de 

la memòria popular, evidentment, home tenir una entitat que estigui fent d’altaveu 

continu de l’arxiu, doncs, evidentment, és una eina molt potent. A partir de la pèrdua 

d’aquesta entitat, doncs hem de buscar altres vies de potenciar aquest arxiu i de 

potenciar també el premi de Romà Planes. En aquest sentit, estem valorant possibilitats. 

Estem treballant a nivell tècnic diferents vies, però sempre, evidentment, estem oberts a 

qualsevol proposta que hi hagi que pugui sumar dins del projecte perquè a tots ens 
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interessa que a l’arxiu de la memòria popular que, com bé diu, és singular i és pioner a 

l’Estat, pugui tenir el caire el “cachet” diguem-ne que es mereix i que, a més a més, això 

repercuteixi amb l’arribada de més obres i de més qualitat, per tant, nosaltres hi estem 

treballant, sabem que és una gran pèrdua que hi hagi l’entitat que representava l’arxiu 

arreu i que, realment, hem de buscar vies perquè puguem, si més no,  fer la feina que 

feien ells i si pot ser, més encara. Vull dir que això ja ho tenim signat a nivell tècnic, fins i tot, 

alguna conversa va sortir amb el jurat popular, aquesta darrera edició i vam fer un buidat 

d’idees, un “brainstorming”, doncs de propostes que podien servir per donar-li aquesta 

empenta que necessita, per tant, benvingudes totes les propostes i ens posem a treballar 

també. Bé de fet, ja hi estem treballant. 

 

Sr. Alcalde.- Algú? Bé, dir-los que en aquesta darrera. Bé, hem tingut l’oportunitat de 

presentar el llibre guanyador, el llibre de l’anterior edició doncs quatre vegades i ha sigut 

doncs una feina també per part de la pròpia autora, però també gent que ha volgut que 

es pogués participar i, evidentment, hem estat molt contents i disposats a poder-ho fer. 

Evidentment, haurem d’agafar sobretot aquesta gent que és el potencial humà que hi 

havia darrera dels amics de l’arxiu i intentar doncs, a part d’ells, intentar involucrar més a 

la gent, fer més conegut en el nostre propi municipi aquest arxiu perquè, malauradament, 

veïns del poble encara segueixen tenint el desconeixement absolut d’aquest arxiu i això és 

un problema perquè tenim aquí una cosa pràcticament única i no som capaços de que li 

arribi a tothom o per molt que ho posem a diferents llocs, no arriba i això és culpa de tots 

en general i ara en aquest cas, hem de ser un altaveu més potent si cal intentar arribar a 

més gent. Evidentment, el  Sr. Hidalgo té tota la raó i jo desconec d’aquests temes i, per 

tant, el convidaré un dia a poder-ne parlar i veure de quines maneres podem ser més àgils 

i també això com es tradueix amb el tema de diners perquè sempre sabem que hi ha 

aquestes possibilitats, però sí que li agraeixo també aquesta explicació i per tant, li 

demanarem consell, com a mínim, i poder-ne parlar. Evidentment, en el propi arxiu i els 

representants de l’arxiu municipal, doncs evidentment, no cal fer-los-hi arribar perquè ells 

són coneixedors d’aquesta moció, però també ho traslladarem i bé, doncs qualsevol punt 

que tenim, havíem engegat darrerament en unes reunions que havíem coincidit varies 

vegades amb el director del Memorial democràtic havíem estat fent una feina i 

malauradament, l’altre dia vam rebre una carta, doncs que havia deixat de ser el 

director, per tant, ja ens hem posat en contacte amb el memorial. Evidentment a ell, 

agrair-li la feina que ha fet i la bona disposició que ha tingut sempre amb la Roca i amb 

l’arxiu i la cosa que els vam dir és si us plau, tot el que hem estat parlant amb ell a veure 

amb qui i, quan abans millor, doncs puguem reprendre-ho i tirar endavant doncs aquests 

projectes que havíem parlat amb el memorial i ja no només a l’hora de ser nosaltres un 

altaveu d’aquestes obres, sinó a l’hora de poder treballar més intensament amb el 

memorial a l’hora de poder tenir algunes de les exposicions que ells tenen, doncs fer-les 

itinerants aquí i, per tant, crear un hàbit aquí a la comarca de que la gent tingui un 

referent de que puguem tenir aquest tipus d’exposicions. Si algú te alguna altra cosa, sinó 

passaríem a votació. Doncs passaríem a votació 

 

 

Votacions:  

S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents. 
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Mocions d’urgència  

 

Moció de suport a l’activitat industrial a Lasder Trade, SLU ( antiga fàbrica de tovalloles)  

 

Es posa en consideració del ple la moció amb el contingut següent:  

 

“Atès que ens trobem davant el tancament definitiu de l’activitat industrial de 

Lasder Trade, S.L.U. (antiga fàbrica de les Tovalloles), que ha afectat a la totalitat 

de la plantilla i que a partir de l’1 de Gener de 2016 ha deixat aquesta indústria 

sense activitat. 

 

Atès que anteriorment l’antiga fàbrica de les Tovalloles ja havia patit alguns 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. 

 

Atès que la situació de Lasder Trade, S.L.U. (antiga fàbrica de les Tovalloles), és una 

mostra més del greu empitjorament de les condicions laborals, i de vida, de la 

població, deguda a la nefasta reforma laboral. 

 

Atès que el tancament de Lasder Trade, S.L.U. (antiga fàbrica de les Tovalloles) ha 

deixat a 26 persones sense feina, la majoria del municipi de La Roca, i fins i tot 

alguns matrimonis que veuen encara molt més alterada la seva situació familiar, 

des de finals de 2015.  
  

Tots els membres de la Corporació municipal proposen els següents: 

 

                                  ACORDS 

 

1. Donar el nostre suport a la plantilla de Lasder Trade, S.L.U. (antiga fàbrica de 

les Tovalloles) i a la representació sindical en defensa de l’activitat a 

l’empresa i pel manteniment dels llocs de treball. 

 

2. Adoptar el compromís de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a fer una 

aportació econòmica als treballadors/es afectats/des de forma individual o 

al col·lectiu si està constituït segons la disponibilitat pressupostària d’aquest 

Consistori, que serà decidida entre els diferents grups municipals, així com 

d’altres aportacions i col·laboracions.  

 

3. Posar a disposició dels treballadors/es de Lasder Trade, S.L.U. (antiga fàbrica 

de les Tovalloles) el Servei d’Ocupació municipali els Serveis Socials, a fi i 

efecte de detectar i individualitzar les necessitats de cadascun dels 

treballadors/es per tal  de gestionar les possibles ajudes individuals i/o 

familiars  que es puguin arbitrar o les bonificacions de taxes i impostos que 

es puguin gestionar a través de la bossa de tarificació social. 

 

4. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Lasder Trade, S.L.U. 

(antiga fàbrica de les Tovalloles), a les representacions al territori de CCOO, 
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UGT i CGT, a la direcció de Lasder Trade, S.L.U. (antiga fàbrica de les 

Tovalloles), al Departament d’Empresa i Ocupació, i a la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya.” 
 

 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Passaríem al control de... a sí, disculpi’m. Sí, tenim una moció que els hi faré 

arribar. Bé l’explico, veiem la urgència i llavors els hi repeteixo i ho valorem si els sembla. 

Hem tingut la informació de que i, a més, ens ha sorprès perquè amb alguna gent que 

hauríem d’haver sabut, doncs això no ho hem sabut. De que l’activitat industrial de Lasder 

Trade va tancar al desembre, que era les antigues tovalloles i de fet, nosaltres ningú ens 

ha informat oficialment ni ningú se’ns ha posat en contacte, hem tingut aquesta 

informació i hem redactat una moció per tal de com a mínim, quan hem parlat amb el 

representant sindical i ens han dit que ara ja estan cobrant l’atur, ja ho tenen, diguem-ne, 

tramitat, però que hi ha diferents passos que hauran de seguir i el nostre desconeixement, 

el que ha sigut és posar-nos en contacte amb ells i dir-los que gràcies a la informació que 

ens arriba i també és d’agrair doncs podem posar-nos en contacte i posar-nos, com a 

mínim, al costat d’ells pel que puguin necessitar, pel que els puguem ajudar i pel que 

puguem fer. Hem fet una moció, així ràpida per poder-los, ha sigut aquesta tarda, els hi 

entrego, si volen ho valorem i si la volem i estem oberts a totes les modificacions pertinents 

per tal que la puguin, bé si el veuen bé o la volen valorar. Si podeu passar, si us plau. Bé, 

mentre vostès la van llegint, m’aniran sentint. A mi, o no sé si prefereixen que ens esperem 

un moment. Millor, eh? perquè si no sentir-me parlar a mi...bé, no sé si l’han llegit? Val.  

 

Jo els explico, aquí l’hem deixat com a moció. No hem volgut posar res perquè 

entendríem que si la veuen bé o la podem modificar per millorar-la, doncs la intenció seria 

que fos presentada per tot el plenari i, per tant, no posar cap mena aquí present i, per 

tant, la presentaríem tots els grups municipals si així ho creuen oportú. En el segon punt 

que és el d’adoptar un compromís de l’Ajuntament a fer una aportació econòmica 

segons la seva disponibilitat pressupostària, ho hem posat clarament així perquè és el que 

en l’anterior...digui’m?...ah, no, no, seria  els treballadors perdó. No, evidentment, és als 

treballadors, eh? ho posarem... sí, sí, sí, jo he pogut parlar amb una persona que és la 

representant sindical i, per tant, jo entenc que ells, que aquesta persona seria la que ens ... 

no, no... 

 

Sr. Fernández.- ... si és com a col·lectiu, si és individual... 

 

Sr. Alcalde.- No, no, ho faríem com a col·lectiu i intentant doncs... 

 

Sr. Fernández.- Cal especificar... 

 

Sr. Alcalde.- Te tota la raó i, probablement, també fruit de les presses. De tota manera, ja 

en aquest cas, que no hem posat una quantitat econòmica i hem posar de parlar-ne per 

veure en base al que nosaltres puguem parlar amb ells, el tipus d’ajuda que puguem 

necessitar, per tant, aquí nosaltres ens reuniríem amb ells i evidentment, com hem fet fins 

ara, amb qualsevol tipus d’aquesta reunió, estan convidats a ser-hi i que puguem veure 

quina necessitat seria. El que sí que hauríem de tenir també és el tema de què no hem 

posat un import a falta d’això, de veure la necessitat que fos i veure que després aquest 

import tingués una possibilitat pressupostària d’acord? Aquí, evidentment, en cas que fem 
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aquestes coses tinguem aquesta necessitat i ho haguem de tirar endavant, doncs com ho 

hauríem de fer seria determinar l’import, aprovar la modificació pressupostària que 

pertoqués en aquell moment i després seria un acte de ple qui ho aprovés, por tant, jo, en 

principi aquesta moció la deixaríem oberta en aquest sentit, evidentment afegiríem el 

tema de que serà una aportació econòmica als treballadors, a tots els treballadors i llavors 

aquí ja veuríem perquè sí que pot ser que hi hagi una representació sindical, però això no 

hauria de ser només el, perquè pot ser que hi hagi gent que no estigui representada pel 

mateix sindicat o el que sigui, d’acord? 

 

Si els sembla que modifiquem algun altre punt o alguna altra cosa que els sembli oportú? 

Doncs modifiquem, Sr. Secretari el punt 2 que seria que adoptaríem una aportació 

econòmica segons els treballadors de, eh?, els treballadors afectats per aquest... sí, sí, sí, jo 

estic ara, com era una cosa en parlem si volen. Alguna ? no? 

 

Doncs, si els sembla votaríem la urgència d’aquesta moció?  

 

Aprovada la urgència. Ara passaríem a votar la moció 

 

Votacions:  

S’aprova la moció per unanimitat 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem Sr. Secretari aquest punt que hem dit i després que la moció de 

suport la presenta tot el ple de l’Ajuntament.  

 

C) Control Gestió municipal 

 

C-1. Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies i perdonin per aquesta d’això que hem afegit en últim moment. El 

següent seria dació de compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. Es 

donarà les xifres el regidor d’Hisenda, el Sr. Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Tinc el plaer i la satisfacció de donar compte de  la 

liquidació de l’any 2015. Aprofitant que han canviat el projector, el Sr. Dani ja no es podrà 

queixar. Hem fet una presentació completament diferent amb els números més grans 

també i espero que es vegi bé i el puguem comentar també, espero que es vegi bé i els 

puguem comentar després. Passo, en tot cas, als números:  

 

Comencem pel que seria el pressupost inicial de l’any 2015 amb l’ordinari d’inversions i el 

total tant amb ingressos com amb despeses, com veuen el total d’aquest pressupost 

inicial era de 12.160.000 € números rodons a 1.417.000 € d’inversions. Una vegada fetes les 

incorporacions tindríem el pressupost definitiu que quedaria amb aquests 15. 214.000 €, 

l’ordinari no s’incrementa gaire, només en 300.000 € i les inversions passen del 1.400.000 al 

4.265.000 € després de fer tota la incorporació de romanents afectats d’anys anteriors, per 

tant, veiem el pressupost i passem al que seria l’execució dels ingressos directament. Ho 

tenim també desglossat per ordinari, per inversions i per total d’ingressos. Aquí tenim un salt 

en la presentació. El pressupost definitiu ordinari seria aquests 10.250.000 € en números 

rodons, les inversions 4.265.000 € i el total d’ingressos serien 15.214. Sobre aquest pressupost, 

que és el que va aprovar en el seu moment i va patir aquestes modificacions, aquestes 

incorporacions, passem al que seria els drets reconeguts nets d’aquest any 2015. 

Expliquem què vol dir el concepte de dret reconegut net: és un import que l’Ajuntament ja 

té la seguretat que cobrarà, en principi, però no vol dir que encara ho hagi ingressat, és a 

dir, tenim seguretat que ho ingressarem, però no vol dir necessàriament que ho tinguem 
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ingressat. En aquest cas, el total d’ingressos  amb drets reconeguts és un  total de 

15.281.000 €. El que és en execució d’ingressos total un 100,44 %, que desglossat en ordinari 

i inversions seria el 113 % del pressupost d’ingressos ordinari i un 67,35 % d’execució 

d’ingressos d’inversions. Això serien els drets i ara direm el que realment l’Ajuntament ha 

ingressat, la recaptació líquida: dels 12.400.000 € d’ordinari, l’Ajuntament ha recaptat 

10.590.000 €; el que suposa un 85,28 % d’execució. Una execució bastant bona i del total 

d’ingressos, d’aquests 15.381. Hem recaptat 12.780, el que suposa un 83,63 %, podem dir 

que estem contens tant amb el dret com amb la recaptació. Aquest import que està en la 

cel·la de color taronja, 15.281.000 €, és l’import que agafarem per fer el càlcul del resultat 

pressupostari. Aquesta és la xifra que suma.  

 

Parlem ara de l’execució de les despeses, igual que abans teníem drets reconeguts, aquí 

teníem obligacions reconegudes, obligacions reconegudes són aquells imports que 

l’Ajuntament té l’obligació de pagar, però que potser ha pagat o que encara no ha 

pagat perquè encara no ha arribat al termini de pagament i els pagaments líquids sí que 

són diners efectius ja pagats. Aquí tenim també les tres línies d’ordinari, inversions i del  

total de despeses amb un pressupost definitiu, com hem comentat, de 15.214.000 €, unes 

obligacions reconegudes d’11.951.000 €, el que suposa un percentatge d’execució del 

pressupost total del 78,55 %, que desglossat com a ordinari aniríem al 91,80 %, 

pràcticament el 92%, executat de despeses ordinari i del 44,54 de les inversions. 

D’aquestes obligacions, per tant, allò que té l’obligació de pagar l’Ajuntament. El que 

realment hem pagat seria: de l’ordinari, d’aquells deu milions cinquanta, hem pagat nou 

milions quatre-cents quatre, el que suposa un percentatge de pagament del 93,6 % i del 

total del pressupost, hem pagat el 93,64%. El percentatge d’execució de pagaments i 

d’obligacions també és bo. Aquest import que surt en aquesta cel·la de color taronja és 

l’import que restarà amb el càlcul de resultat del pressupost. Fem un petit repàs d’aquelles 

obligacions, d’aquelles normes que tenim l’obligació de complir per dir-ho així: 

 

Primer concepte: tenim l’obligació de no gastar més del que ingressem. Això ho diu la llei. 

A part de ser una obligació, ho diu la llei. I això ho estem complint amb el números que 

hem vist. Tenim l’obligació, hem d’intentar que el resultat pressupostari sigui positiu, si no 

malament. Totes les administracions que tenen un resultat positiu estan contentes, les que 

tenen un resultat negatiu tenen un greu problema. El romanent de tresoreria no pot ser 

negatiu. És un altre dels indicadors que marca la salut econòmica d’una administració, 

per tant, l’endeutament, els diners que l’Ajuntament deu a les entitats financeres, com a 

màxim ha de ser el 110 % del pressupost ordinari. A partir del 75% per demanar diners a 

entitats financeres, hauríem de demanar autorització també a entitats financeres per 

finançament d’inversions. Tenim l’obligació per llei de pagar als proveïdors en 30 dies. Ja 

saben que són 30 més 30, 30 dies per aprovar i 30 dies més per pagar, però la llei diu 30 

dies literalment i nosaltres parlem també de 30 dies. Tenim també un límit legal de màxima 

despesa. Després de les barbaritats que s’han fet en moltes administracions i en molts 

ajuntaments també als últims anys, el legislador va creure convenient que s’havien de 

posar uns límits màxims per gastar en el pressupost de les administracions. Concretament 

això es diu la regla de despesa, és un càlcul que actua aplicant un percentatge sobre les 

obligacions reconegudes de l’any anterior. A l’Any 2015, aquesta regla de despesa era de 

l'1,3 %. Això és d’obligat compliment. No podem gastar més que les obligacions de l’any 

anterior més l’1,3 % del que marcava la llei a l’any 2015. Per a l’any 2016 aquest 1.3 % ha 

passat a l’1,8 %. No hi ha obligació legal d’executar el 100 % de les despeses. Enlloc ho 

diu. Així com diu que hi ha obligació de no gastar més del que s’ingressa, no hi ha 

obligació legal d’executar el 100 % de les despeses. El resultat és negatiu si les despeses 

superen el 100 % de les despeses. Si les despeses superen el 100 % dels ingressos. Això és 

obvi. Si gastem més del que ingressem, tenim un resultat negatiu i això comporta 

problemes. Un resultat negatiu, uns indicadors negatius comporten que l’Ajuntament entri 
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una altra vegada en situacions que ja hem passat aquests últims anys com un pla 

d’ajustament, per exemple, un pla de sanejament financer, un pla econòmic financer, 

etc. El fet de què tinguem indicadors que són bons, que no són positius comporta que 

l’Ajuntament entri en un estadi de més problemes i un resultat negatiu també el que 

comporta és que l’Ajuntament no té la potestat de gestionar el possible romanent de 

tresoreria per despeses generals que té l’Ajuntament. Un resultat negatiu, el que fa és que 

la llei obliga a destinar aquests recursos que ara veurem a una sèrie de coses que serien 

d’obligat compliment, només pel fet que tenim un resultat negatiu, per tant, el fet de què 

un ajuntament tingui un resultat bo, és positiu, és molt important. Nosaltres el tenim, ja els 

avanço, de fet, ja ho saben perquè tenen la documentació. Hem fet una comparativa de 

l’execució de despeses d’ajuntaments de municipis veïns. Els percentatges corresponen a 

l’execució de despeses d’ajuntaments de municipis veïns. Els percentatges corresponen a 

l’execució de l’any 2014. L’any 2015 la majoria d’ajuntaments com el nostre estan donant 

compte en aquesta setmana, per tant, la comparativa i la informació que estem donant 

és de liquidacions tancades de l’any passat, d’ajuntaments com les Franqueses, 

Montornès del Vallès, Bigues, Llinars, Canovelles, la Garriga, Cardedeu, Lliçà d’Amunt i 

Montmeló. Hem buscat una miqueta ajuntaments del voltant. Tenim una mitjana 

d’execució d’ordinari que està en el 91,69 %. Nosaltres estem en aquest percentatge una 

miqueta per sobre de la mitja amb aquest 92% en números rodons i aquí veuen que hi ha 

ajuntaments que sí que han executat una mica més, Cardedeu un 2% més, però també hi 

ha ajuntaments que han executat menys, com les Franqueses i Montornès un 88, Bigues i 

Llinars un 89% o Canovelles i Granollers un 90 i un 92 %. Cap ajuntament del voltant arriba 

al 100 % de les despeses. La mitjana és del 91,69 %. La mateixa comparativa no només en 

pressupost ordinari, sinó en pressupost total. El pressupost total és l’ordinari més les 

inversions. La mitjana d’execució d’aquest pressupost ordinari més inversió, per tant, 

pressupost total és del 74,88 % en els mateixos ajuntaments. Estem per sobre d’aquesta 

mitjana, estem al 79 %, per sota tenim Canovelles, Bigues, Llinars, Montornès amb un 60 % o 

les Franqueses amb un 39. També és cert que tenim ajuntaments que tenen una execució 

superior, la Garriga amb un 82, Cardedeu i Montmeló amb 86, Granollers amb 88 i Lliçà 

amb un 88, però estem per allà. Estem per sobre de la mitjana és difícil, és molt complicat, 

jo diria que és pràcticament impossible executar el 100% de les despeses del pressupost 

total, per total entenem ordinari més inversió perquè a l’ordinari estem afegint unes 

inversions que moltes vegades són inversions plurianuals, que no es fan només en un any, 

sinó que es fan en diferents anys i, per tant, l’execució d’aquest pressupost és difícil que 

sigui del 100%, és bo que ho sabem. Passem al primer indicador que seria el resultat 

pressupostari. Per una banda, tenim com a quantitat, com a import que suma els drets 

reconeguts nets, que són aquests 15.280.000 €, amb això hem de restar les obligacions 

reconegudes netes que són aquests 2 valors que hem vist abans en les gràfiques. 

11.951.000 i això ens dóna un primer resultat de l’exercici. Aquest resultat és el resultat que 

tindríem si l’Ajuntament de la Roca hagués començat per primera vegada a l’any 2015, 

no tingués història, per tant, i a més acabés també al 2015, tindríem un resultat 

pressupostari de 3.330.000 € No està malament. Això és gestió. Aquest resultat de l’exercici 

... de fet no és gestió, és bona gestió...aquest resultat pressupostari de l’exercici, que és 

boníssim, com poden comprovar, s’ha d’aplicar una sèrie d’ajustos, una sèrie de 

desviacions, imports que s’han cobrat, però que encara no s’han gastat, coses que no 

hem cobrat, però que sí que s’han gastat i depenent de l’import, pot ser que sumi o que 

resti amb aquest resultat pressupostari de l’exercici i aquí tenim el resultat pressupostari 

ajustat, que és boníssim, és dels millors resultats pressupostaris que ha tingut l’Ajuntament 

de la Roca 2.808.000 €, per tant, un primer indicador econòmic, en veurem uns quants en 

aquesta presentació que és el resultat pressupostari que és positiu i que és de 2.808.000 € i 

que, per tant, el marquem com a positiu.  
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Un altre indicador, el romanent de tresoreria per a despeses generals. Els fons líquids, els 

diners que tenia l’Ajuntament a dia 31 del 12 del 2015, eren 5.241.000 €. La quantitat, els 

drets, aquells drets que teníem pendents de cobrar, per tant, això suma també, són 

4.297.000 €, les obligacions pendents de pagament, així com els drets sumen, les 

obligacions resten, eren 1.787.000 €. Això ens dóna un primer resultat de l’exercici que ens 

passaria igual que en el cas anterior, si comencéssim l’any de la història de l’Ajuntament 

de la Roca amb l’any 2015 i acabés al 2015, tindríem un romanent de tresoreria brutal, 

bestial de 3.700.000 €. Això ha de tenir uns ajustos, primer dotem hi ha imports, hi ha diners 

que és provable, que és possible que l’Ajuntament no cobri per a diferents motius, per 

tant, anualment es fa una dotació. La Generalitat i el govern central fan unes 

recomanacions en quant a quins han de ser els percentatges d’aquest dubtós 

cobrament. Nosaltres apliquem el pitjor en aquest cas. Dotem amb més import del que 

hauríem de dotar i tenim aquest any 1.285.000 € en descobrament. Aquest és un import 

que ha baixat substancialment per sobre del 1.500.000 € menys respecte de l’any anterior i 

també és un indicador de per què tenim el romanent que tenim. Aquest dubtós 

cobrament resta. I després tenim una sèrie de diners d’obligacions i que també resten 

aquest romanent de tresoreria total. Això resta aquest romanent de tresoreria total. Això 

ens dóna el romanent de tresoreria que, com poden comprovar, és molt bo. És, jo he estat 

mirant l’històric i no he vist un romanent de tresoreria millor en aquest ajuntament, per tant, 

tenim un coixí important per poder fer política aquest any i aquest coixí és de 4.185.271,51 

€. Una molt bona notícia. Si aquest import fos negatiu, ara estaria escoltant per part de 

l’oposició: això és gestió, això és mala gestió, això és mala gestió. A veure si avui escolto 

una altra cosa. A què hem de destinar el romanent? El romanent en cas d’indicadors 

econòmics dolents o negatius, la llei obliga a destinar aquests recursos, per tant, aquests 

4.181.000 € suposant que els haguéssim tingut, però tinguéssim indicadors dolents, com per 

exemple un resultat pressupostari en negatiu, hauríem de destinar aquests diners a les 

possibles factures que haguéssim tingut de l’any anterior que no haguessin entrat al 

pressupost. Això es coneix com a OPA, Obligacions Pendents d’Aplicació, i també tindríem 

per llei l’obligació d’amortitzar endeutament. No tindríem la possibilitat de gestionar 

aquests 4.181.000 €, hauríem de fer, obligatòriament, això que és el que marca la llei, per 

contra, uns bons indicadors econòmics permeten que aquest romanent es destini a 

inversions financerament sostenibles, si volem, això és decisió de tots. Hi ha una llista 

d’inversions que són financerament sostenibles, el legislador també ho ha fet i, per tant, 

nosaltres podríem dedicar aquests 4.181.000 € o la part que poguéssim, segurament no 

tota perquè ens saltaríem la regla de despesa i no podrem destinar tots els recursos a 

despesa i això és llei i ho haurem de complir a inversions financerament sostenibles, sense 

la obligació ni la necessitat de buscar recursos  amb entitats financeres, per tant, estaríem 

fent una bona inversió i estaríem estalviant diners. També podem fer, si així ho decidim, 

una amortització de préstecs. Tot aquest deute que té l’Ajuntament acumulat de diners 

que hem destinat a entitats financeres podem destinar part o tot el que calgui d’aquest 

romanent de tresoreria a amortitzar aquest préstec. Amb un resultat econòmic bo, tot això 

és potestatiu i decideix l’Ajuntament. Amb un resultat econòmic dolent, decideixen uns 

altres. Afegim a l’indicador del resultat pressupostari positiu que era de 2.808..000 €, el 

resultat del romanent de tresoreria que és de 4.185.000 € que també és bo.  

 

Endeutament, l’Ajuntament té un capital pendent d’amortitzar, per tant, imports que hem 

demanat a entitats financeres per fer inversions de 6.509.000 €. La capacitat 

d’endeutament que té l’Ajuntament de la Roca fins al 75 %, no ja del 110 %, per tant, 

nosaltres sense demanar autorització a tutela financera, podríem arribar a endeutar-nos 

en 9.312.000 €, que és l’import màxim al que tindríem capacitat amb el que tindríem 

capacitat d’endeutar-nos arribant al 75 %. El límit seria un 110 %. Amb aquest capital 

pendent d’amortitzar i amb el pressupost que teníem la ràtio d’endeutament a final d’any 

és del 55,57 % que també és bona, és inferior, per suposat del 100 % i també està per sota 
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del 75 % i, per tant, podem endeutar-nos sense demanar autorització a tutela financera. 

La capacitat de finançament que podríem tenir, és a dir, aquells diners que podríem 

demanar a entitats financeres aquest any és de 3.538.000 €. El que està fent històricament 

l’Ajuntament de la Roca,  els últims anys que ha pogut fer inversions, és invertir o demanar 

diners per un import d’1,2 milions d’euros. Hem de recordar que l’any 2015 va ser el primer 

any, després d’uns quants, que l’Ajuntament de la Roca ha pogut fer inversió. Hem passat 

uns anys dolents a nivell econòmic; hem tingut un pla d’ajust. Aquesta seria la gràfica 

d’endeutament de l’Ajuntament des de l’any 2007 fins al 2015 tenim 2 puntes, aquesta 

primera és la decisió del 2007 fins al 2015. Tenim 2 puntes. Aquesta primera és la decisió del 

Sr. Zapatero que un bon dia va decidir que els ajuntaments no es podrien endeutar 

perquè havien de solucionar els problemes econòmics que patien les administracions i 

tothom va córrer i va decidir en un ple extraordinari fer la inversió d’aquell any i de l’any 

següent és el primer pic i aquest d’aquí és el pla d’ajust per sortir del problema econòmic 

provocat per la construcció del pavelló. La resta d’anys la tendència és de baixada, per 

tant, afegim un altre indicador, resultat pressupostari de 2.800.000 €, romanent de 

4.185.000 € i una ràtio d’endeutament del 55,57%, que està per sota del 75% i del 110 %, 

per tant, també és un indicador correctíssim. Altres indicadors de bona solvència 

econòmica. L’estalvi net ha de ser positiu és de 2 milions 931, suposa el 23,61 % sobre els 

ingressos ordinaris i els fons líquids a 31 del 12, per tant, els diners que tenia l’Ajuntament de 

la Roca a 31 del 12 de 2015 eren de 5.241.000 € en entitats financeres amb caixa. Això són 

pràcticament 2.000.000 € més dels que teníem l’any 2014, si no recordo malament. Afegim 

2 indicadors més a aquesta llista d’indicadors econòmics. Primer tenim un resultat 

pressupostari bo 2.800.000 €, un romanent de 4.185.000, extraordinari, una ràtio 

d’endeutament del 55,57 que també és bona, uns fons líquids a 31 del 12 de 5.541.000 i un 

estalvi net de 2.231.000 €. Com podeu veure estem realment orgullosos de la gestió 

econòmica i del resultat pressupostari i econòmic en general de l’Ajuntament. Resum de 

gestió: tots els indicadors, tots els indicadors econòmics són positius, una bona gestió 

d’ingressos, el 113 % d’execució sobre l’ordinari, una execució de despeses molt alta. El 92 

% sobre l’ordinari i el 99 % del total inicial. L’Ajuntament de la Roca s’ha gastat el 99 % del 

pressupost que va aprovar inicialment. Hem assegurat ingressos. Tenim un nou conveni 

amb Justícia, que això ja és així, ja està confirmat i, per tant, tenim el dret de l’any 2015 

que ens passa un ingrés pel tema de les presons, pel tema de la presó, perdó, de la 

primera presó de 107.000 € que fins ara teníem estipulat a 202.000 €, per tant, gestió. Hem 

aconseguit un 90 % més assegurat i pactat i “conveniat” amb Justícia, amb la Generalitat. 

Més ingressos assegurats? Confirmació de municipi turístic i un conveni amb la Roca 

Village que, com saben, ens assegura  un import fix anual d’uns 300.000 €. Això ja està 

assegurat. Hem fet bona gestió també amb gestió urbanística, hem recuperat patrimoni, 

concretament la parcel·la d’aprofitament mig de Can Font de la Parera. Aquesta 

parcel·la es va vendre per 5.000.000 € ara fa 9 anys. No es va cobrar. Va quedar en un 

estat jurídic estrany, no era de ningú, no era ni de l’Ajuntament perquè com saben hem 

tingut a Can Font de la Parera una sèrie de contenciosos que l’Ajuntament va perdre. 

Jurídicament. Aquesta parcel·la ja és patrimoni de l’Ajuntament i això comporta que 

aquella parcel·la, que en aquell moment estava valorada en 5.000.000 €, doncs ha passat 

a formar part del patrimoni municipal  de la Roca. Bona gestió. Tenim més recursos per 

inversió que vénen del romanent de tresoreria. Tenim una possibilitat d’estalvi al poder 

invertir en recursos propis, pel propi romanent de tresoreria. Hi ha inversions que podem 

finançar amb recursos propis i no haurem d’anar necessàriament a buscar recursos a 

entitats financeres. Bona notícia. Continuarem amb el rigor i control pressupostari, això ens 

ha portat on estem i no estem malament. Tenim l’obligació, a més a més, de ser rigorosos. 

No oblidem que hem estat en pla d’ajust, que ens va costar molt sortir d’aquest pla 

d’ajust, que vam estar molt sols en algunes decisions. No oblidem també que el 2015 és el 

primer any, després d’uns quants, que l’Ajuntament ha pogut endeutar-se per fer inversió. 

Venim d’aquí. En resum, tenim les finances municipals sanejades. Bé, ha estat rapidet. 
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Diferent a altres anys. Tot això és gràcies a molta gent. Primer és gràcies als ciutadans de 

la Roca que en algun moment han passat per situacions complicades perquè l’economia 

municipal no era bona, però a nivell d’Ajuntament, a nivell de treballadors, jo vull donar 

les gràcies, especialment, a l’equip d’Economia d’aquest ajuntament, encapçalats per 

l’interventor, per l’Antoni. Antoni, moltíssimes gràcies, segurament això no hagués estat 

possible sense la teva ajuda i sense la teva feina. La Isabel Quintana, la Silvia, un fitxatge 

extraordinari i un últim fitxatge que també ens està donant i ens està avançant molt la 

feina que és el Jordi Batlles i que després donarem també compte de la seva 

contractació. Aquest resultat. Aquests bons indicadors, són el fruit de 2 equips de govern: 

un equip de govern fins al mes de juny de l’any passat i un nou equip de govern, l’actual, 

de juliol a desembre d’aquest any passat. Vull, els que ara governem, doncs, evidentment, 

gràcies a tots i felicitats això és feina de tots. Vull, crec que no m’he deixat a ningú. Vull en 

recordar-me de la Montse Ametller, d’en Josep Maria Mateo i Santi Raimí i del César. 

César, això també és obra teva i és gràcies a tu. Hem tingut dos alcaldes. Vam tenir 

l’alcalde fins al mes de juny i l’alcalde a partir  del mes de juliol. Albert, això va bé; això 

funciona. Rafa, això és obra teva. Felicitats. I acabar donant les gràcies en general a tots 

els treballadors de l’Ajuntament, a tots els treballadors de la casa que han passat per 

situacions complicades que han patit retallades en el seu sou, que no han cobrat algunes 

pagues extres, que tenen congelat el sou fins a aquest any i fan una feina extraordinària. 

Gràcies a tots. 

 

Sr. Alcalde.- Torn de paraules? el Sr César Alcalá? El Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa? 

 

Sr. Martín.- Buenas noches y evidentemente sí. Empezaremos como ha terminado Manel 

con el tema de dar las gracias. Gracias al nuevo proyector. Es la primera vez que veo los 

números, por lo tanto, muchas gracias y  no me puedo quejar con lo cual la primera queja 

me la evitaré. Evidentemente, todos los ayuntamientos cuando presentan en el mes de 

marzo la liquidación, siempre buscan un remanente de tesorería positivo. No conozco 

ningún ayuntamiento que busque un resultado negativo por lo que en la presentación se 

dice, las consecuencias que tiene. Dicho lo dicho y evidentemente que esto representa 

un trabajo muy importante de todos los trabajadores de la casa. Ahora vienen las quejas. 

Las quejas que para esos estamos. A ver, nosotros tuvimos una reunión de Comisión 

Informativa el miércoles día 23, si no recuerdo mal, preparando este pleno y no se nos dijo 

nada de que la liquidación venía a este pleno. Hubiera sido bueno que hubiéramos 

tenido una discusión en vista de que era una reunión que realmente, si no recuerdo mal, 

duró media hora, no más, pues que hubiéramos tenido esta presentación power point. A 

lo mejor no, pero sí las cifras de esas grandes cifras de remanente total de tesorería de 4 

millones y pico de euros, por lo tanto, sigue habiendo una queja de decir que bueno, lo 

podríamos haber discutido antes y probablemente nos evitaríamos una discusión. La 

presentación a mí, me ha gustado. Es gráfica, se comprende con facilidad pero a mí me 

falta algo. Me falta algo de decir, vale, se nos ha explicado que tenemos un remanente 

de tesorería total positivo, de 4 millones ciento y pico mil. Perfecto, aplausos, medallas, 

vitores y demás, pero, ¿por qué?, ¿cómo hemos llegado en un presupuesto como el que 

maneja el municipio de la Roca a tener un fondo líquido de 5.241.000 €, ¿por qué? Yo, la 

verdad, si en una empresa que gestiona el presupuesto de la Roca me acaban diciendo 

que tengo un resultado positivo. Resultado positivo que lo único que significa es cuidado 

con el tema. Es tú has hecho un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos y ese 

presupuesto de gastos y lo hemos, si no recuerdo mal ahora, se ha ejecutado casi el 99 %. 

Entonces qué pasa, ¿estaban mal presupuestados los ingresos? … si no está mal 

presupuestado algo anda mal. A ver, el remanente de tesorería, para que nos 

entendamos todos, a nivel de contabilidad general, es lo mismo que hablar del fondo de 

maniobra y el fondo de maniobra, es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo 

circulante; es decir, cómo me estoy financiando yo en función de mis obligaciones a 
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corto plazo y aquí lo que estamos diciendo es que tenemos excedente de dinero. Eso es 

lo que estamos diciendo y si tenemos excedente es que no lo hemos gastado y le hemos 

pedido al ciudadano de la Roca durante un montón de años que haga sacrificios y que 

haga sacrificios como, por ahora, tenemos todavía mal iluminadas, que tenemos calles 

que están mal asfaltadas, que tenemos, etc., etc., etc. Eso es lo que significa. Hemos 

pasado de un remanente total de tesorería de 4 millones y pico. Lo hemos subido un 600 y 

pico por ciento. ¿Eso es buena gestión?, ¿ y si hubiera sido negativo, qué hubiéramos 

hecho?, ¿ se hace un escandallo mensual?, ¿Se hace un seguimiento? Eso pasa en una 

empresa y perdona Manel, pero en una empresa esto es consejo de administración y a la 

calle alguien. Es un desvío de 4 millones y pico sobre un presupuesto de 14.000.000 €. Por 

favor!, y le hemos pedido no hace mucho a los ciudadanos de la Roca que asuman un 

incremento de ordenanzas fiscales en el IBI, en el impuesto más importante y si se hace 

una presentación y no se quiere tener la bronca que van a tener ahora, al menos, 

pongamos un power point donde se nos diga por qué ha venido esos 4 millones y pico. 

Hablemos de que las transferencias de capital que ha recibido el Ayuntamiento de la 

Roca se han aumentado y expliquémoslo bien, porque tal cual lo hemos explicado queda 

muy mal. Ir a cualquier casa y decirle a alguien: oye mira, yo creía que iba a tener… qué 

eran 15.000.000 € de ingresos totales eran? Y resulta que un presupuesto equilibrado en el 

cual yo creí que íbamos a quedar con unas ganancias de 600, que es lo que hasta ahora 

se había hecho en la Roca. De golpe y porrazo, me encuentro con 4 millones ciento y 

pico mil euros. ¿Qué pensaríais vosotros en vuestra casa? La contabilidad es esto. Es esto. 

Activo circulante menos pasivo circulante igual a fondo de maniobra. Eso es exceso de 

liquidez. Y un exceso de liquidez en cualquier ratio económico se penaliza y a mi, me 

gustaría saber por qué hemos tenido este exceso de liquidez. Y luego otra cosa, estamos 

de acuerdo, tenemos un remanente de tesorería total, impresionante, espectacular, que 

yo estoy seguro que, probablemente, sumando todos los ayuntamientos de la comarca, 

difícilmente llegaran a los 4 millones y pico, los de todos los ayuntamientos de la comarca, 

contando el Moianès, eh? O sea, no quitemos al Moianès tampoco porque si no, a lo 

mejor, nos pillan y como mínimo, yo esperaba que ya que presentáis 4 millones y pico, 

presentarais también a qué partidas de gasto o qué partidas de inversión, afectadas por 

este remanente se van a dedicar esos 4 millones ciento y pico mil euros, ya que todavía 

no hemos sido capaces de hacer un presupuesto y estamos en el mes de marzo y como 

me imagino que luego nos seguiremos peleando. Ya seguiremos hablando.  

 

Sr. Alcalde.-  Gràcies, Sr. Dani Martín. El Sr. Ros també vol intervenir en nom de 

Convergència.  

 

Sr. Ros.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, jo en el primer torn no pretenia ser un rèplica i és 

que a un gerent que obté aquest resultats en una empresa privada, se li augmenta el sou, 

Sr. Dani Martín, se’l proposa per formar part del Consell d’administració i fins i tot, se’ls hi 

pot formar part de l’accionariat... no sé ... de Caja Madrid. Jo, com he fet altres anys, és el 

tercer any consecutiu que el romanent de tresoreria és positiu. Fins al 2013, el romanent de 

tresoreria no era positiu. A l’any 2013, va ser el primer any que vam obtenir un resultat 

positiu d’uns 49.000 €. Al 2014, 600.000 € i ara 4.185.000 €. Jo el primer que haig de fer, com 

hem fet en anys anteriors, i jo sé que alguns de vostès no els agrada que ho faci, però ho 

faré, és que a part de felicitar a tots els treballadors municipals, com ha fet el regidor 

d’hisenda, als serveis econòmics i a l’interventor, que han fet una tasca extraordinària, jo 

tinc de felicitar al regidor d’hisenda: Manel, enhorabona. Has fet una tasca, estàs fent una 

tasca com a regidor d’hisenda extraordinària i dic això perquè, fins i tot, en aquella 

gràfica que es veia l’evolució de l’endeutament, es veia també el que li ha passat a 

l’Ajuntament de la Roca i és que d’haver estat al 110 % d’endeutament a l’any 2007 per 

l’impagat per la parcel·la de Can Font de la Parera, d’haver tornat a estar al 110% 

d’endeutament a l’any 2010, crec que era, pel tema Zapatero, pel tema de que havien 
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de començar a pal·liar el dèficit públic de l’Administració pública per ordres de directives 

europees i, per tant, vam exhaurir el màxim de l’endeutament que teníem perquè tampoc 

estàvem tan malament, després al 2012, tornar al límit del Pla d’ajust per culpa de la 

sentència del pavelló. Després de tots els drames que hem passat en aquest ajuntament 

els darrers 8 anys, conèixer com he conegut jo personalment com a alcalde, quan el 

regidor d’hisenda em venia al despatx i em deia Rafa, ens queda diners per pagar dos 

mesos de nòmines. Això sí que era un drama. Això sí que era per dir: qui se’n va al carrer?. 

Doncs en aquell moment, tenir 4.185.000 € de “liquidés”, d’excés de “liquidés” com diu el 

Sr. Martín. Aquest excés de “liquidés”, el podríem destinar aquest any 2016 a la major part 

d’inversions que es podrien programar per aquest mandat. És a dir, primer any de mandat, 

primer any sencer de mandat, podem, pràcticament, fer moltes de les inversions que en 

altres contextes s’haguessin hagut de fer durant tots els 4 anys del mandat i sense acudir al 

crèdit. Què vol dir això? Que dins de l’ús d’aquest romanent, també podem amortitzar el 

crèdit, si s’escau, i alguna de les coses que hauríem de fer és intentar alliberar del 

pressupost ordinari algun diner que pugui servir per augmentar partides ordinàries, perquè 

el gran drama és que seguim tenint el pressupost ordinari molt enganxat, amb la greu llosa 

dels 500.000 € de pagament fixa que queden per pagar, perquè aquest any ja l’hem 

pagat, de la quota del pavelló i, per tant, això que el ciutadà no entén, és quan es fan 

inversions, perquè en el capítol 6, en el pressupost d’inversions hi poden haver diners, en 

l’ordinari no n’hi ha tants per manteniments ordinaris, per manteniment de carrers, per 

manteniment de camins de jardineria, etc., on vam tenir que fer un gran esforç tots, com 

ha dit el regidor d’hisenda, tots els ciutadans del municipi amb les llums apagades, que 

ara les tornem a tenir totes enceses o gairebé totes enceses, doncs amb les llums 

apagades perquè, en aquell moment, no podíem pagar el cost de la factura elèctrica, 

per tant, quan hem vist aquesta evolució, el resultat és extraordinari, l’evolució és 

extraordinària, podem analitzar causes? Doncs sí, els ingressos s’han comportat molt bé, 

estem treballant amb prudència pressupostària, que és el millor que podem fer, però a 

més a més, ens obliguen les lleis. No ens podem saltar la ràtio de despesa, la regla de 

despesa, perdó i, per tant, no podem tornar-nos bojos i augmentar exponencialment el 

nostre pressupost ordinari perquè podrien passar coses, per exemple, la previsió d’ingressos 

per llicències d’obres s’ha doblat. S’ha doblat i això no és freqüent, no passarà i com que 

veníem d’uns càlculs del pla d’ajust, continuem amb els càlculs del pla d’ajust, que 

recordo que era a 10 anys, que el pla d’ajust l’hem liquidat amb 3 anys, 2012, 2013 i 2014. 

A finals de 2014 liquidem al pla d’ajust, era a 10 anys, continuem amb aquelles provisions. 

Per què es comporten bé els ICIO ? perquè després de l’ampliació de la Roca Village, 

Roca Village fa uns altells i fa altells en un munt de locals i l’activitat en el sector immobiliari 

no està alta, no tenim una gran entrada de llicències d’obres i, en canvi, l’ICIO és doble, 

però seguim amb números molt prudents. Se’ns doblen; no se’ns doble, però gairebé, les 

plusvàlues i això són uns indicadors que partint de padrons de la pròpia Diputació, 

padrons reals, padrons fets amb sentit comú, també amb l’IBI i després això té un 

increment i partim de situacions que hem de ser molt prudents. Els ingressos estan en un 85 

% de recaptació, per tant, no tots els diners els tenim, compte. Vull dir que la situació 

encara podria ser molt millor, per tant, hem de seguir sent prudents. Quan augmentem l’IBI 

un 3% és perquè tenim la previsió de perdre més de 100.000 €, que són els que recuperem 

amb aquell 3% per raó d’una sentència i d’una nova legislació sobre el sòl urbanitzable 

programat que passa a tenir el tractament de rústic i tots els valors cadastrals baixen a 

rústic, que la previsió és que perdrem aquests diners. Després resulta que ens entra una 

revisió cadastral d’ofici de la revisió general del cadastre que ens aporta crec que són 

200.0000 € més. Això ens ha arribat ara, per tant, això ho podrem tenir en compte en el 

pressupost 2016. Com podrem tenir en compte el que ha presentat el regidor d’hisenda, el 

conveni de presons, per primer cop serà el primer pressupost en es pugui considerar, al 

2015 no s’havia tingut en compte encara. S’ingressarà, serà un dret reconegut, però no 

s’havia pressupostat perquè no s’havia aprovat el decret i el conveni de Roca Village 
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sempre, per prudència, s’ha pressupostat a la meitat i ara es podrà pressupostar al 100 % 

perquè la sentència sobre el municipi turístic ja és ferma, per tant, són 150.000 € més en el 

2016. Jo recordo quan, en aquest plenari, se li deia al regidor d’Hisenda què fa vostè per 

cercar nous ingressos, treballar, gestionar, buscar, ser imaginatiu i solucionar i tot això no es 

fa d’un any per un altre. Tot això és una cursa de fons. És una tasca de fons que, al final, 

dóna els seus resultats. Podem estar molt orgullosos. Per la part que em correspon sent 

alcalde fins al mes de juny. A partir de juny amb l’Albert com a alcalde, amb el nou equip 

de govern, doncs treballant en aquesta línia de rigor econòmic i col·laborant, com hem 

fet sempre, perquè les finances municipals vagin bé. Si seguim en aquesta línia, doncs en 

aquest moment, sabrem que per elaborar aquest pressupost 2016 disposem de 

4.185.271,51 € de romanent que poden servir per a moltes coses que necessiten els 

ciutadans del nostre municipi i això crec que no admet crítiques, només admet 

felicitacions.  

 

Sr. Gil.- Gràcies, Sr. Ros. Sr. Carles Fernández?  

 

Sr. Fernández.- Començarem amb la presentació de la que demano que se’ns faci arribar 

a través de mitjans digitals per correu electrònic aquesta presentació. La primera cosa és 

aquesta. La segona, ja li vaig dir fa un temps en el Sr. Álvarez que es notava que estava 

fent una mica de formació,; és a dir, ha evolucionat, ha aprés coses en aquests 8 anys i en 

l’última formació que ha fet. Doncs ha aprés algunes coses més, però ha fet una 

presentació d’algú que necessita justificar-se davant d’alguna cosa que un no se sent 

segur; és a dir, s’ha anat autoaplaudint en cada punt, buscant l’aplaudiment general 

perquè un no se sent còmode amb un resultat com aquest i això s’ha notat. Això s’ha 

notat perquè a cada punt es posava l’aplaudiment, s’autoaplaudia i això i ja et comença 

a demostrar que mmmmm, mmmm, Després ha estat una presentació absolutament 

tècnica, la podia fer qualsevol tècnic de l’Ajuntament, però ha estat mancada, i això ja li 

vaig dir fa un temps, de l’ànima política i és el que vostè ha perdut i ja li vaig dir una 

vegada amb aquestes últimes formacions que ha fet, s’ha transformat en un tècnic, però 

un tècnic que no aprèn el que és l’esperit de l’eina, sinó aprèn la metodologia de l’eina 

perquè l’esperit de l’eina és un, que és que els recursos econòmics estan al servei de 

projectes, de projectes polítics, de projectes econòmics en cada àmbit, però estan al 

servei de projectes. És un instrument per facilitar desenvolupar objectius i projectes. Alguns 

en àmbit econòmic purament con són les empreses, però també en àmbits socials i en un 

ajuntament, és en l’àmbit de la redistribució, de la riquesa del municipi i aquest és 

l’objectiu principal d’aquesta eina de gestió que és el pressupost municipal. Què passa 

quan posem aquest projecte al servei del pressupost? Doncs passa això. Això és el que 

passa. Aquest és el resultat quan posem tot el servei del tema econòmic i aquí és quan es 

perd l’ànima. Un ajuntament no pot tenir sobre el pressupost original pràcticament un 40 i 

pico, un 41 % de resultat de romanent de tresoreria i sobre el pressupost ja ajustat de 

15.000.000 € d’un 27 %. Això no hi ha ajuntament que ho tingui que treballi utilitzant el 

pressupost com a eina per projectes. Quan posem tots els projectes i totes les coses al 

servei del pressupost és quan passen aquestes coses, per tant, quan pervertim la funció de 

cada cosa i això és el que no s’ha de fer en una administració perquè no estem al serveis 

d’uns resultats econòmics i l’objectiu de l’Ajuntament no és tenir uns resultats econòmics 

d’aquest nivell, sinó és servir al ciutadà i això passa perquè durant uns anys determinats 

s’ha deixat de servir al ciutadà. Evidentment, això arriba després de, ja ho deia bé el Sr. 

Ros; és a dir, no és resultat d’això, és el resultat d’una mala gestió acumulada durant molts 

anys de retallades absolutes perquè és la seva concepció, és la concepció de la dreta, 

coi. És aquesta, per tant, és la que han fet vostès en la Generalitat en els darrers anys, és 

aquesta la concepció, per tant, i en aquest cas, és posar-ho tot al servei del tema 

econòmic, per tant, aquesta és la perversió del sistema; és a dir, aquí veiem els resultat 

quan el sistema s’inverteix. No entraré en algunes de les afirmacions que s’han fet ja 
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buscant la polèmica amb temes anteriors i així perquè ja em cansa. Ja estic cansat de 

certes polèmiques absurdes i buscant tota la culpa en els que vam provocar la mort dels 

dinosaures, per tant, ja no entraré en això. Vostès van estar sols perquè van voler, perquè 

durant 8 anys s’han dedicat a menystenir, ofendre i maltractar a l’oposició. Va haver-hi un 

moment que se’ls va oferir la responsabilitat. No la van voler, per tant, si es van trobar sols, 

va ser per decisió de vostès. Quan va petar el problema, vam fer una proposta. No la van 

voler acceptar. Si es van trobar sols, és perquè van haver problemes, nosaltres vam estar 

disposats a fer-nos coresponsables, però, evidentment, coresponsables no donant suport 

al que vostès proposaven, sinó podent seure i fent aportacions tothom. No van voler, per 

tant, s’hi van trobar sols perquè vostès van voler. Què hem d’aprendre d’això? Hem 

d’aprendre a tornar a posar l’eina al servei dels projectes, però clar per posar l’eina al 

servei dels projectes cal aprovar-la quan toca i amb 8 anys no han estat capaços, amb 8 

ja. Ho sento, però amb 9 ja. No han sigut capaços d’aprovar l’eina quan toca per després 

poder-la gestionar i poder-la gestionar bé. Quan un aprova el pressupost el mes de juny i 

després té un resultat positiu no pot dir que ha gestionat bé. Aquí les circumstàncies han 

sigut favorables o desfavorables, però un no gestiona. Un gestiona quan té una eina 

aprovada des de l’inici i es passa 12 mesos gestionant aquesta eina. No es preocupa de 

l’eina, tan se li’n dóna aprovar-la i no aprovar-la i tot l’objectiu és allò, anar veient com 

anem tapant forats de qualsevol manera, per tant, amb 9 anys no aconseguim mai 

aprovar el pressupost quan toca, Sr. Álvarez. Aquest és el fruit del seu treball, per tant, 

home, venir aquí a posar-nos marquetes verdes i a aplaudir-nos, home, una mica més de 

serietat, Sr. Álvarez. Una mica més de serietat. Això apareix, és a dir, abans li he demanat 

al Sr. Martín, es fan tancaments mensuals? Amb tancaments mensuals, un va veient com 

evoluciona i pot saber i pot anar prenent decisions. Aquesta és la forma de treballar i la 

forma en la que un no li apareixen aquests resultats de forma sobtada i li comencen a 

tremolar les cames a alguna gent, per tant, una mica més de rigor, eh? una mica més de 

rigor i una mica menys d’autocomplaença perquè aquest resultat es justifica mirant els 

carrers com estan. Mirant com estan els carrers de nets, com ha estat el manteniment en 

aquests anys en els carrers, com han estat els serveis i com s’han anat deteriorant els 

serveis en aquest municipi en els darrers anys. És a dir, presentar aquest resultat amb l’estat 

del municipi i amb al valoració de la seva gestió, doncs home, un s’hauria de pensar una 

mica abans de fer segons quin tipus, miri, això és una manera de gestionar. Ni ha d’altres. 

N’hi ha d’altres que utilitzen, posen l’eina al servei dels projectes i aquesta és la forma en 

al que crec que cal gestionar un ajuntament. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Sr. Álvarez, respondrà. No, més que res que m’està 

assenyalant que ... no és que jo provoqui el debat, eh?  

 

Sr. Álvarez.- Gràcies. M’ha agradat molt la seva intervenció, Sr. Fernández. La del Sr. Martín 

també, eh? M’ha fet un estudi psicològic gratuït i jo li agraeixo perquè això suposo que 

costa calers. De fet, sé que costa calers. Ja m’ha dit per enèsima vegada que he perdut 

l’ànima i és curiós que algú que no sé si creu amb aquestes coses m’ho digui, no?, però 

suposo que ho dieu en plan positiu i, per tant, li agraeixo que es preocupi per mi i per la 

meva ànima. 

 

Començaré pel final en tot cas després de les floretes. Diu que això és una manera de 

gestionar i que n’hi ha d’altres, sí, sí, sí n’hi ha d’altres. Hi ha maneres de gestionar com, 

per exemple, la que ens ha portat a tenir en el pressupost 500.000 € captius  per la 

construcció d’un pavelló pel fet de que la Roca s’havia de presentar a un concurs 

urbanístic o a no sé on o pel fet de contractar a una empresa determinada i fer un 

contracte estrany que es va portar on ens va portar a modificació pel mig d’1.800.000 €, 

que aquí no pasa nada o sigui, haver de pagar 1.200.000 € amb subvencions que es van 

cobrar d’altres administracions i ja tenia un deute acumulat que em sembla que portem 8 
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anys i ens falten 12 anys encara per pagar que la mitja doncs seran uns 6.000.000 €. Això és 

una molt bona manera de gestionar els recursos econòmics d’un ajuntament o d’una 

altra manera i referent al tema que ha sortit avui hem recuperat una parcel·la que torna a 

formar part del patrimoni municipal que es va malvendre per 5.000.000 € ara fa 7 anys, 

que es van finançar inversions amb uns diners, amb uns diners que encara no teníem, que 

van provocar que quan vam començar a governar nosaltres a l’any 2007, i això que no en 

sabem. Vam haver de contractar un préstec de 3.250.000 per tapar el forat econòmic 

d’aquesta altra manera de gestionar i de treballar a nivell econòmic. Això és una molt 

bona manera de gestionar que ve d’algú que, en el seu moment, quan ha gestionat s’ho 

ha carregat tot, que, a més a més, nosaltres ens dediquem, perquè és la nostra manera 

de pensar, parlo de la dreta, eh?, recuperem patrimoni, quan vostès s’ho van polir tot, tot 

el patrimoni de la Roca se’l van malvendre per fer equipaments... amb equipaments que 

són insostenibles i que ens costen una barbaritat de diners, insostenibles. Això és una molt 

bona manera, són dues maneres diferents. Això no li posarem dubte. Són 2 maneres 

diferents d’entendre com han de ser les finances d’un ajuntament. Una manera i una altra 

manera i aquí cadascú que ha escollit i que cregui quina és la millor. Vostès van estar 

disposats i van acceptar una coresponsabilitat quan vam tenir problemes, no sé en quin 

moment fa referència vostè, però li posaré, li concretaré un moment o dos. El primer quan 

l’empresa constructora del pavelló demana hora per parlar amb l’alcalde i li diu que les 

obres del pavelló han tingut un desfase de construcció d’1.600.000 € i ens mirem els 

companys de govern ens mirem i diem: potser que parlem amb els que han governat fins 

ara i ens digui què és el que ha passat amb tot això. Serà veritat?, no serà veritat?, què ha 

passat? i truquem a l’anterior alcalde, el seu company i ell ens diu: això és un problema 

que ja és vostre i això és coresponsabilitat. Això és donar cop de mà a l’administració. Això 

és, això, eh? intentar tirar endavant. Un altre moment per evitar el mateix problema, eh? 

per evitar, perquè clar, sembla que, ara fa, l’any 2012, l’Ajuntament de la Roca ha 

d’entrar a un pla d’ajust i ho intentem 2 vegades perquè la primera ens la tomben. Va ser 

molt dur aquell moment, eh? coresponsabilitat? No pot dir que, en aquell moment, vostès 

fossin coresponsables d’aquella situació generada per una manera de gestionar 

econòmicament el municipi que resulta que és la que vostè està defensant, eh? que és la 

de fer un pavelló i la de fer tot allò que van fer sense pagar. Ho pagarem a vint anys i 

encara ens falten 12. Una cosa li reconec, te raó. Portem nou anys i no hem aprovat mai 

el pressupost a temps. Mala sort. Té raó. Això li reconec. Miri, deu ser de dretes també. Jo 

crec que els diners i tenim l’obligació i m’ho crec  i això no ve de formació última o de que 

en el moment en què jo perdo la meva ànima. Jo crec que ho he pensat sempre, els 

diners que no són teus, els diners que són de tots, els diners que són públics, hem de vigilar 

molt bé com els gestionem. Hem de vigilar molt bé com els administrem, tenim l’obligació 

de gestionar i d’administrar bé i aquesta és la nostra obligació, gestionar i administrar bé 

els diners i quan en tens s’han de gastar bé. Ara tenim 4.180.000 € que no ens podem 

gastar amb la seva totalitat perquè ens passarem de la regla de despesa, és que, aquí 

ens pensem que les coses vénen soles. És impossible gastar-nos aquests diners, vale? 

Perquè la llei no ens ho permet, però el que sí que és possible és que ens estalviarem diners 

si ho fem bé i si no, és coixí per a l’any que ve. Si no arribem a temps, si no tenim temps, si 

no aprovem el pressupost i tot això que vostè ha dit. Tot això és algo que es trobarà o el 

govern d’aquest any o el govern de l’any que ve. Segur. Aquests diners no es perden. 

Aquests diners hem de decidir amb què els gastem ben gestionats i ben administrats. Estan 

confonent dues coses diferents. Una cosa és el romanent de tresoreria i una altra cosa és 

el resultat pressupostari i es veu clarament. Com hem arribat a la conclusió de tenir 4 

milions cent... han exigit als veïns de la Roca un esforç que escolti’m, miri el resultat 

pressupostari. El pressupost, a tiro pasado, un pot pensar que està mal fet. La veritat és que 

les propostes que van fer en el seu moment per aprovar-lo van ser gaires? No, em sembla 

que no van ser cap, per tant, vostès, una vegada s’ha gestionat el pressupost, ara diuen 

que estava mal aprovat i que, provablement, s’hauria d’haver fet un pressupost diferent, 
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més...en quant a ingressos. Hem de caure en el mateix error d’aquella gestió que vostè 

defensa, de tenir un pressupost captiu amb el 28% dels ingressos amb llicències d’obra, 

ingressos que no són segurs?  Que ens van portar on ens van portar a l’any 2007 i 2008? Per 

l’amor de Déu, que han passat nou anys, que hem evolucionat, tot i que som la dreta, 

però hem evolucionat, no sé si ho ha fet el seu partit que no sé si és d’esquerres o no sé de 

què és. No podem condicionar un pressupost a ingressos que no són segurs. No podem 

posar 250.000 € en llicències d’obres perquè no són segures i perquè l’any que ve tindrem 

un problema pressupostari i perquè no sabem ben bé si tindrem 250 o tindrem 150 i 

aquesta és la realitat, són ingressos insegurs i vostè parli. Vostè que en sap molt i el Sr. Dani 

Martín  també, en aquest cas, poden parlar amb amics,  companys,  economistes, i de fet, 

el Sr. Martí em sembla que és economista. Un pressupost municipal pot estar basat en 

ingressos que no són segurs com ara llicències d’obres, que s’han comportat molt bé 

aquest any passat, un 214, respecte de la previsió del pressupost o a plus vàlues, que 

també s’han comportat bé, són ingressos insegurs. Tu no pots posar que ingressaràs 

400.000 € en plusvàlues si no estàs segurs de què els ingressaràs, perquè si no te’ls gastes 

què passarà? Que tindràs indicadors negatius i si tens indicadors negatius, i si tens 

indicadors negatius, el possible romanent que tampoc tindràs perquè tot s’haurà anat en 

orris, l’hauràs de destinar a allò que marca la llei i tu has perdut el control i has d’entrar en 

un pla d’ajust i qui aprovarà el pla d’ajust? El govern o vostès que estan defensant una 

política econòmica diferent també col·laboraran aquesta vegada perquè resulta que no 

van ajudar gens aquella vegada i no només al govern, al municipi, ja us ho fareu. Quan 

era una bona solució, quan era la manera de poder finançar ordinari, per primera 

vegada, amb préstecs per solucionar un forat econòmic que ens vam trobar. De la nostra 

gestió? No senyor; d’una gestió “heredada”... 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Benito, quan acabi el ple, en torn de precs i preguntes segur que et 

respondrà ... sí, sí...”Bueno”... no sé quin comentari ha fet que l’hagi pogut ofendre. Si me’l 

pot repetir, si us plau. De tota manera, ara mateix Senyor.. “Bueno”, escolta’m, perdó, 

perdoni, Sr. Cortés, miri ara sí que li prego que se’n vagi. Li demano que si li diu feixista, surti 

per la porta. Li demano que vostè, no m’ho esperava, sincerament, li dic que vostè pot 

creure que ell és de dretes, d’extrema dreta, de la ultra dreta o del que sigui i al final, 

aquests comentaris de si són de dretes, d’esquerres o del que sigui, igual que vostè 

troba..., no permeti’m que estic parlant jo. Igual que vostè m’ha interpel·lat a mi, que no 

ho hauríem de fer, però li dic, igual que vostè em diu que li han dit que si són d’esquerres, 

des d’aquest cantó, s’ha dit que si són de dretes fan no sé què. Aquí jo no crec que hagi 

de defensar a ningú i, per tant, no defenso ni a les dretes ni a les esquerres, simplement, els 

dic una cosa, a partir de la setmana que ve, començarem a treballar molt seriosament el 

tema del ROM perquè això jo ja veig que seguiran les batalletes històriques entre la dreta i 

l’esquerra i els altres som el que siguem, entremig o casi de dretes o casi d’esquerres o 

extremes dretes o extremes esquerres, no ho sé que cadascú faci les valoracions, però ho 

farem perquè això no pot ser perquè si tinguéssim educació, inclús em permetria el luxe 

de dir, mira aquests debats són enriquidors, però quan comencem a les batalletes 

antigues i a certes coses, crec que serà millor fer com altres llocs, que són 5 minuts per a 

cadascú i s’ha acabat i, malauradament, haurem d’acabar arribant això, el que no 

volem, però un que sí, sí que  considera que és d’esquerres o que creu que és d’esquerres 

o, haurà de fer una cosa que no li agrada que és coartar el tema de que ens puguem 

expressar, però això ho provoquem nosaltres mateixos, som així d’idiotes i això ho dic jo. 

No vull ofendre i ara jo li dic li demano, si us plau, que si el Sr. Álvarez creu oportú retirar el 

que ha dit ja ho farà, però  jo si que li demano que vostè la paraula que ha dit és tan 

grossa que sí que li demano que la retiri i això sí que li demano a nivell personal perquè 

considero que ara mateix a vostè se li ha escalfat la boca i coneixent-lo com el conec, sé 

que no ho pensa realment i com vostè i jo coneixent el significat de feixista, jo li demano 

que ho retiri, si us plau... doncs li agraeixo molt, de veritat.... sí, perfecte. Li demanaré Sr. 
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Álvarez que no consideri, que no tingui consideracions de si són millor esquerra per part de 

vostè i al Sr. Álvarez també li demanaré el mateix amb el tema de la dreta amb el Sr. 

Fernández, perdó. Si volen continuem, el que sí que els demanaria,  si us plau, que ho fem 

baixant una miqueta el suflé aquest que se’ns ha pujat, a mi el primer, els demano 

disculpes perquè ara mateix potser m’he posat una miqueta més nerviós del que hauria i 

els agrairia que continuéssim, però amb un to ...i els agraeixo a tots, Bueno, espero que 

cadascú agafi la responsabilitat, jo només li he demanat això perquè creia que en aquest 

moment li havia de dir i si els sembla continuem i quan hi hagi el torn de precs i preguntes 

vostè segur que podrà dir-nos el que cregui oportú. 

 

Sr. Dani... a no havies acabat?  

 

Sr. Álvarez.- No, es que ahora iba Dani. 

 

Sr. Alcalde.- Doncs, Sr. Álvarez, intenti anar una miqueta més ràpid a contestar perquè si 

després hem de tenir un altre torn, si no,  no tirarem endavant, si us plau. 

 

Sr. Álvarez.- Bé, intentaré ser una mica més àgil. Em faltava contestar al Sr. Martín i no volia 

ni molt menys deixar-me de contestar-li. El que passa és que tenia la intervenció del Sr. 

Fernández més al cap perquè havia estat la segona i, per tant, hem començat per vostè.  

 

El Sr. Dani Martín ha començat dient que li agradava la presentació, jo li agraeixo aquesta 

part, la veritat és que hem intentat fer “algo” més amigable, respecte de presentacions 

d’anys anteriors en què tenim molts números i després no veiem els números. A més, he 

pensat, no sé si de manera equivocada, que vostès ja tenien la informació de la 

liquidació, em sembla que s’ha traslladat amb la documentació del ple o si no, sé que 

algun grup crec que vostès ho han demanat i no sé si li han enviat a tothom, per tant, jo 

havia arribat a la conclusió, no sé si equivocada, de que tots teníem la resolució de la 

liquidació i que, per tant, allà hi teníem tots els números o teniu tots els números. Hem 

intentat fer un resum i fer la presentació més amable i per això no hem posat potser detalls 

que haurem de d’afegir. Ha comentat que, Bueno, primer dir que ha de ser molt 

complicat per a una oposició criticar, comentar uns números com aquests que el Sr. Dani 

Martín ha arribat a dir que, segurament, són el resultat que si sumem el resultat dels 

municipis del voltant, doncs no arribem aquí, que jo no ho crec perquè són resultats bons, 

però hi ha ajuntaments que han tingut històricament resultats així, per tant, no ens 

penjarem més medalles de les necessàries, vale?. És un bon resultat, venim d’una situació, 

fa 2 anys vam tenir 49.000 € de romanent, amb indicadors que no eren tots bons i vam 

tenir 49.000 €, que en realitat eren més, ja ho vaig explicar en un ple, però parlant amb 

Diputació vam fer allò de dotar amb un 90% allò que ens devia la Generalitat. La 

Generalitat ha arribat a tenir un deute amb nosaltres d’1.500.000 €. Això també és una 

explicació de per què estem com estem aquest any. La Generalitat s’ha posat bastant al 

dia i clar, hem patit molt perquè hem hagut de passar per anys en què no teníem 

ingressos i ho teníem molt malament, però resulta que aquest any ens han pagat moltes 

coses de les que devien i això té una traducció automàtica i això no té res a veure amb el 

pressupost perquè tu no pots tenir en compte això. Ja ho has tingut en compte com a dret 

o no en anys anteriors. Si has sigut prudent potser no i si has pogut fer-ho, doncs potser sí 

que ho has posat com a dret, però en realitat, teníem un històric, Bueno, l’escola bressol 

de la Torreta, crec que la vam cobrar l’any passat, l’any 2015 i eren 400 i pico mil euros, 

que l’Ajuntament havia avançat i de tenir-los a no tenir-los, doncs t’ajuda a que tinguis un 

romanent important. Aquí s’explica part d’aquest romanent. Això no és pressupost. Això no 

és pressupost. Són dues coses diferents. Si ens mirem el pressupost, veurem que hem 

executat el 113% dels ingressos i el 99% i el 78 del global i el 91 de l’ordinari. Això és 

pressupost i he vist que no anàvem tan malament. No estem tan equivocats. El pressupost 
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és el que tenim i tenim un pressupost molt ajustadet, però resulta que aquest any Justícia 

ens ha pagat també molt. Teníem 4 anys d’endarreriment de presons, que hem patit, que 

no ens han anat bé anys anteriors, però aquest any hem cobrat 4 anys. Carai, de tenerlos 

a no tenerlos, evidentment, l’escola bressol de la Torreta, el tancament de Can Font de la 

Parera, això també és històric. Això també forma part d’allò que potser algú  no li agrada 

que s’expliqui, però és que vam tenir 3 contenciosos que l’Ajuntament va perdre. Hem 

hagut de refer tota la gestió urbanística de Can Font de la Parera, 8 anys, i aquest any 

s’ha pogut passar les contribucions especials i recuperar uns diners que l’Ajuntament va 

avançar en el seu moment i això també són diners que surten en al romanent de 

tresoreria. Això no és pressupost, això és romanent de tresoreria. L’IBI ha tingut un bon 

comportament, ajustadet al que teníem previst, l’IAE no ha anat malament, l’ICIO un 

214%, però no incrementarem, almenys, aquesta és la proposta del regidor d’hisenda. No 

incrementar la partida d’ICIO del pressupost perquè ens enganyem, perquè és un ingrés 

que no és segur i les plusvàlues també s’han comportat bé un 130%, les transferències 

corrents un 156%, impressionant, clar, tot això fa que tinguem un romanent com el que 

tenim. Tot és explicable. Tot està en els números, tot està a la resolució i resulta que amb 

això que expliquem i que tot te la seva explicació i que arribem allà on arribem i que 

tenim un resultat extraordinari, no a nivell pressupostari només, sinó a nivell de tresoreria i 

no he posat una cara més gran perquè la pantalla és petita, perquè estic molt content 

perquè val la pena perquè després d’uns quants anys molt dolents, carai, les coses van bé 

i és així i tenim recursos per invertir, per què? Calles mal il·luminades. Estem canviant tots 

els llums, Dani. No hem pogut invertir en tres anys, Dani. Hem hagut de fer un invent per 

canviar el llums perquè no teníem diners i s’han canviat pràcticament, jo crec que estan 

canviant tots. Igual falta alguna zona. No sé. Però hem fet una bona gestió i em sembla 

que es va fer amb el vot afirmatiu de tots. Crec recordar. Hem posat leds, tindrem menys 

consum. Quant ens ha costat? Ens ha costat 3 anys d’estudis i de parlar amb la Diputació, 

de mirar a veure com ho havien de fer, però s’han canviat. Ja s'han canviat tots i a més a 

més, l’altra a la que no se li havia adjudicat i la tercera que tampoc ens van posar recurs. 

Ostres, és que és molt complicat gestionar tot això, és que és un contracte de 2 milions i 

pico d’euros, però s’han canviat. Hi ha un cost que pel ciutadà de la Roca no serà elevat, 

que és assumible pel pressupost del municipi i que en teoria és assumible perquè tindrem 

estalvi. No és més despesa. Amb l’estalvi que tenim de llum, pagarem la inversió i aquesta 

és la teoria i esperem que sigui veritat. És veritat que tenim carrers en mal estat i és que ho 

he dit abans. L’any passat, l’any 2015, és el primer any que podem invertir després de 3 o 4 

anys que no teníem recursos, que no podíem anar a les entitats financeres perquè on ens 

donaven diners, que les únics diners que tenien per invertir eren els 175.000 € de la 

Diputació que et donen subvencionats i que no has de pagar interessos. Hem estat així 3 o 

4 anys. Hem governat i hem administrat econòmicament la misèria. No hem d’estar 

contents tots d’uns resultats com els que tenim? Doncs nosaltres ho estem i ja li dic més 

cares perquè algú m’ha dit que m’estava passant, però jo hagués posat més cares rient 

perquè la veritat...bé, jo crec que ho he dit tot. En tot cas tenen documentació. Els hi 

podem facilitar la que necessitin, com sempre, la transparència absoluta, els números són 

els que són. La liquidació és un tema molt tècnic també, és a dir, s’agafen els números, es 

fan les ràtios i aquí, políticament, tenim poc a dir, el que tenim a dir és el que hem dit 

perquè el resultat és extraordinari i perquè els veïns del municipi s’ho mereixen d’una 

vegada. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Alcalá. Doncs Sr. Dani Martín. 

 

Sr. Martín.- Si me he pasado lo siento, porque me dice Andrés que es que le va a doler el 

tono de voz, no era mi intención en ningún momento, creo, por lo que ha dicho Rafa, que 

yo en ningún momento he dicho nada en contra ni a nivel personal ni a nivel técnico ni 

del concejal ni de ninguno de los trabajadores de la casa. Si ha parecido eso, me he 
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expresado fatal. Evidentemente no. Creo que intentado analizar los números desde un 

punto de vista de mis pocos y mínimos conocimientos técnicos de no saber diferenciar 

que parte es presupuestaria y que parte es el cálculo de remanente. Des de mi 

ignorancia. es lo que he intentado. Yo en ningún momento he dicho que si la gestión de 

este presupuesto de 2015 ha sido una gestión de derechas ni de izquierdas, porque la 

gestión de derechas y de izquierdas se hace en otro sitio, no se hace con los números. Los 

números no tienen ideología igual que no tienen signo. Dicho lo dicho, a ver, yo creo que 

lo que estábamos diciendo. Aquí es simplemente que es sorprendente un resultado 

presupuestario como el que ha dado. Si estamos contentos o no, la alegría siempre va por 

barrios, vosotros estaréis muy contentos porque después de una etapa de un remanente 

de tesorería de 49.000 €, de ciento y pico mil euros, de 600 y pico mil euros. Ahora 4 

millones y pico, pues evidentemente, digamos que es para estar satisfecho. Yo creo que 

también se debe de entender que desde el punto de vista de los que no están en la 

gestión del día a día, es sorprendente. A mí, particularmente, me sorprendió. Luego, 

evidentemente, desmenuzas los números, que es lo que yo decía, desmenuzando los 

números, se puede llegar a una explicación, pero yo creo que, por ejemplo, con esos 

números desmenuzados, que es lo que yo he hecho en mi casa, te puedes dar cuenta de 

qué probablemente en una reunión de Comisión Informativa, si se hubiera hecho un 

seguimiento de cómo va la liquidación del presupuesto por períodos de tiempo, 

mensuales, trimestrales, semestrales, da igual se podía haber dicho, oye mira este año a 

nivel presupuestario estamos con unos ingresos que no esperábamos, etc., etc., etc. Y 

hubiéramos llegado aquí todos y hubiéramos dicho, pues mira es una buena gestión 

porque ha habido unos ingresos que no contábamos con ellos y porque el gasto sí que se 

ha contenido al nivel del 100%. No se nos ha ido el gasto, pero yo, perdona Manel, igual 

me he expresado fatal, pero yo creo que a mí, con mi formación numérica, el hecho de 

que alguien me presente unos números, yo no soy especialista en contabilidad pública. A 

mí me presenta unos números con una desviación positiva de casi el 30 % sobre el 

presupuesto total de los 15.000.000 € me parece que, no me parece bueno y si yo lo tengo 

que explicar en mis clases de economía y en mis clases de contabilidad seguiré diciendo 

que no es bueno y lo siento, y podemos estar contentos o no y como dice Rafa, que me 

parece que es el que lo ha dicho, que habría que subirle el salario, a lo mejor sí, no digo 

que no, pero desde el punto de vista de la teoría económica no es bueno. ¿por qué? 

Porque son recursos que estás malbaratando con un concepto que es el coste de 

oportunidad. Sí, Manel, el coste de oportunidad se basa en el tipo de interés; es el dinero 

que tú dejas de percibir por algo que estás consumiendo. Es la tasa de interés. Eso es lo 

que queremos decir. Yo no quería entablar una discusión técnica sobre ni presupuestos ni 

sobre remanentes. El día que queramos, lo hacemos. No tengo ningún problema. Y para 

acabar, tampoco quiero alárgame mucho después de todo lo que hemos dicho sobre el 

tema de la documentación, yo no he dicho que no la tuviéramos. Yo lo que he dicho es 

que en la Comisión Informativa donde estuvimos una media hora, lo podríamos haber 

hablado allí. Nos lo hubiéramos dicho allí y ya está. Yo es lo que he dicho, evidentemente, 

que la documentación la teníamos. La documentación, si no recuerdo mal,  fue enviada 

el viernes y yo, pero eso es problema mío vi que había recibido el mail y no lo volví a mirar 

hasta el miércoles; es decir, ayer, pero eso, es problema mío, la documentación estaba el 

viernes, por lo tanto estaba en tiempo y forma. De eso tampoco me he quejado. He dicho 

que lo podíamos haber discutido en la Comisión Informativa. Yo creo que ya hemos dicho 

todo lo que teníamos que decir y hemos hecho los agradecimientos a todos los que 

tenemos que agradecer y demás. Evidentemente que ahora, la parte más importante 

donde nos quedamos con un poco de a la expectativa de este remanente de tesorería 

que estamos arrastrando a dónde irá y esos sí que es una discusión política. 

Evidentemente, no lo vas a poder gastar todo este año. Lo siento, pero veremos lo que 

hacemos y yo, sí que voy a pedir un ruego aún que no sea el momento de los ruegos, es 

que a ver si, de una vez, salimos del bucle, ese que ya ha dicho el alcalde, de volver a 
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historias del pasado y tirarnos los unos a los otros, que si volvemos a las parcelas del año 

2003, del año 2004, si volvemos al pabellón, si volvemos, porque si seguimos así, algún día 

me veo hablando de cómo se hizo el Plan de ordenación urbana, si no recuerdo mal, del 

año 94 o algo parecido, no me acuerdo y después el anterior y demás. Yo creo que 

borremos ya esa etapa, estamos en una etapa nueva y dejémonos de historias, ya nos 

pelearemos por lo que nos tengamos que pelear. Gracias. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Algú vol? Sí, el Sr. Rafael Ros en nom de 

Convergència?  

  

Sr. Ros.- Moltes gràcies. Sr. Alcalde. Yo celebro, Dani, que hayas dicho que los números no 

son ni de izquierdas ni de derechas y más en un ayuntamiento. Lo celebro y ho dic perquè 

jo m’hagués enganxat un altre vegada i jo crec que és innecessari. En tot cas, un petit 

apunt: avui a la Vanguardia es publica l’enquesta que s’ha fet en el ... del nostre partit, de 

Convergència, a la militància i si trobeu la notícia, a internet és molt fàcil, veureu que el 

partit es defineix de centre esquerra, més aviat de l’esquerra ... una definició de militància 

amb gairebé un 80%, si no hi recordo malament, ara diré de memòria el percentatge. Això 

surt avui, avui a la Vanguardia entre moltes altres coses que poden ser sorprenents en el 

nostre partit que, històricament, ens ha volgut demonitzar, posar bons i dolents i jo crec 

que això també s’ha d’acabar. Jo també recomanar-te que revisis el concepte que 

explicaràs els teus alumnes perquè el que has explicat avui és bona gestió, és bona 

economia i val la pena. El regidor d’hisenda ha dit que havia de ser complicat oposar-se 

o fer alguna consideració o alguna crítica d’aquests resultats. Jo crec que més que 

complicats, ha de ser molt imaginatiu perquè, realment, admet poques crítiques: jo faré 

dos consideracions molt generals i després explicaré una miqueta a què es pot destinar. 

Posaré un exemple, vaig estar aquests anys darrers d’alcalde, vaig estar en una de les 

múltiples reunions municipalistes i el que ens havia passat aquí, en el municipi de la Roca, 

havia passat arreu, per tant ja no és que si la parcel·la, si el pavelló i llavors, això hi ha la 

broma de dir que en els ajuntaments hauríem de tenir dèiem, entre cometes i preneu-vos-

ho amb tot el respecte a la galeria dels horrors, hauríem de tenir un quarto amb les fotos 

de tots els alcaldes de tota la història i llavors se senyalava, aquest va tallar la cinta, 

aquest va posar la primera pedra, perdó al revés, aquest va posar la primera pedra, 

aquets va tallar al cinta i aquest va pagar tots els deutes. Això ha passat aquí i ha passat a 

tot arreu i això és el que es veu a les gràfiques, el que es veu en els números i el que ha 

passat i entrar en el decreixement 2007-2008. Això era duríssim i era duríssim no tenir un 

pressupost aprovat a temps perquè el teu pressupost prorrogat, tu sempre tens pressupost, 

el teu pressupost prorrogat era superior al que realment podies fer i això passava el 2008, 

2009, 2010. En aquest moment, ja fa anys que l’economia és plana. El pressupost prorrogat 

s’assembla molt al que aprovarem, quan l’aprovem i s’assembla molt i són els diners reals i 

efectius amb els que sabem segur que podem comptar sense esperar que ens caigui la 

loteria amb els ICIOs, que ens caigui la loteria de les plusvàlues, que ens caigui al loteria 

de la PIE, que aquesta me l’he deixat abans, 1.000.000 € més. Jo encara recordo els anys 

en què l’Estat ens havia fet les transferències i a l’any següent ens demanava que les 

tornéssim perquè el càlcul es feia amb dos anys d’endarreriment i, per tant, les 

transferències vénen pels impostos del ciutadans a l’IRPF i amb l’IVA, si no recordo 

malament i quan la contribució dels ciutadans del municipi, el conjunt de l’Estat és un 

càlcul estimat per ell, resulta que ens han de tornar els calés i llavorens ens fèiem plans a x 

anys perquè en un any no podíem afrontar aquesta situació. Això era un drama. Un altre 

exemple sobre la situació, s’han dit coses com deteriorament els serveis etc. No fa gaire 

vam estar al centre cultural, en aquest moment la feina que estem fent és una feina molt 

diferent a la que es feia 10 anys enrere dels anys de creixement i la feina que estem fent 

és la d’optimitzar els recursos i ens vénen de la Diputació i ens vénen especialistes a veure 

com podem controlar els consums energètics dels equipaments perquè és molt difícil fer 
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front als costos, si no recordo malament el cost del conjunt elèctric al centre cultural de la 

Roca és d’uns 60.000 €, una barbaritat. Evidentment això s’ha de reduir si pot ser a menys 

de la meitat i vaig arribar jo el primer, després va arribar la tècnica de Diputació i fent el 

comentari diu: “és que abans no se sabia”. Home, no se sabia, aquest edifici té nou anys. 

No és mot antic, té nou anys. I després de la tècnica de Diputació que amb una mica 

d’agosnisme va dir que això no se sabia, arriba la enginyeria especialitzada que, a més a 

més, és de les millors que hi ha a Catalunya, contractada per Diputació, arriben i diuen : 

és que nosaltres fa 20 anys que fem això. Fa 20 anys, per tant, se sabia i què ens estem 

trobant, doncs que ara és molt difícil gestionar tot això, però hem de fer aquesta feina. És 

una feina molt interessant. És una feina de rigor i que això afecta a l’ordinari, que és on no 

tenim tants recursos i això n’hem de vigilar. Què podem fer amb el romanent? Doncs 

assegurar el pressupost d’inversions de l’any 2016. Assegurar el pressupost d’inversions  i 

aquest pressupost d’inversions, d’entrada ens permet no acudir a les entitats financeres, 

vol dir que ens estalvia un munt d’interessos, tot i que els tipus estiguin baixos, doncs ens 

estalvia interessos. Sempre que tens capital propi pots treballar molt millor, però és que hi 

ha una sèrie de projectes que s’havien d’executar l’any passat i jo el vaig veure a vostè 

que té una faceta mediàtica, va sortir l’altre dia a la tele, parlant de que l’any passat era 

un any d’obres electoralistes. Ho van dir no fa gaire i curiosament, aquests resultats es 

produeixen en un any electoralista, curiosament, doncs resulta que l’any passat s’havia 

d’executar els eixos cívics de Santa Agnès i de la Torreta, s’havia d’executar la reparació 

de la coberta de la Rectoria vella de Santa Agnès, s’havia d’executar un camí 

intermunicipal que es van començar les obres la setmana passada i aquesta sí que es va 

fer, s’havien de fer obres a la urbanització de Sant Carles, les havien de pagar els veïns 

inicialment, amb contribucions especials i finalment, aquests diners, al final, no s’han 

utilitzat. Això també explica algun diners de per què han quedat. No s’han aplicat les 

contribucions especials, per tant, hi havia una previsió d’ingressos i en canvi, es va fer una 

despesa d’una 120.000 € i es va solucionar el problema d’un parell de carrers. El camí 

intermunicipal ha saltat d’any, per tant, els diners de l’any passat s’estan executant aquest 

any. Els eixos cívics es faran aquest any. Diners que salten d’any amb any i la coberta de 

Santa Agnès també. I per què passa això? Doncs perquè treballant amb rigor, fent les 

coses ben fetes com bé ha dit el regidor d’hisenda a la presentació, les inversions són 

plurianuals gairebé totes i gairebé sempre. Per què? Perquè el camí intermunicipal 

necessitava un informe d’ADIF, l’informe de Foment, varios informes de l’ACA, etc., etc. 

Fins que no completes l’expedient, no pots iniciar obres, has de fer un procés de licitació, 

etc., etc. Tots els tràmits administratius amb màxima seguretat jurídica ens porten als 

terminis que ens porten i, per tant, com molt bé ha dit el regidor, aquests terminis no es 

porten, salten d’any i uns quants ja els tindrem ubicats en aquestes subvencions que fem, 

sense crèdits i que algunes les fem també amb subvencions, però segones fases les 

podem fer aplicant aquest romanent. Projectes que s’han previst per aquest mandat i que 

estan en el pacte de govern es podran pressupostar aquest primer any, si no al 100% amb 

un percentatge molt alt i sense haver arribat encara les subvencions que puguem rebre 

en aquest mandat, per tant, això és una molt bona notícia. Això és per estar tots contents i 

això són serveis que donarem als ciutadans. Jo crec que avui el regidor d’hisenda està olt 

content, jo també i crec que hem d’estar molt contents.  

 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sí, el Sr. Carles Fernández, en nom del PCS?  

 

Sr. Fernández.- Al llarg de tot això que hem estat sentint, hi ha hagut un moment que m’he 

encès una mica, però al final jo avui m’aplicaré lo dels 5 minuts ja, i si puc menos, menos, 

perquè hem patit durant 8 anys de masses minuts de dir, de no dir res, de buscar i no dir 

res i avui en alguna intervenció ho he sentit una mica, per tant, em centraré només en un 

concepte: per a mi lo important, per sobre del resultat econòmic que ha de ser positiu, lo 
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important és l’estat el municipi i en aquests moments, jo no em puc sentir satisfet perquè lo 

que em traslladen veïns del municipi és insatisfacció, per tant, aquesta és la meva 

preocupació i, per tant, jo em felicitaré, quan aquesta insatisfacció es redueixi, més que 

quan hi hagi un resultat d’aquest tipus. Aquest és el meu objectiu i, per tant, ja no entraré 

més ni entraré en històries passades. A partir d’aquests moments, li asseguro que ja no 

respondré a cap història més d’històries passades que vostès intentin tirar-me a sobre, ja no 

penso entrar més. Avui estem fent una cosa que és analitzar un resultat determinat i jo 

m’he centrat en aquest resultat que és fruit d’uns anys de govern que són els que vostès 

estaven governant i, per tant, de tot lo altre ja no hi penso entrar. Lo únic que he vist que 

m’ha semblat de mal gust és fer una referència a una persona que no hi és en aquests 

moments aquí i això m’ha semblat de mal gust i acabo aquí.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Ha sigut molt més breu de 5 minuts... ja, ja, per això li dic. Bé és una 

de les coses que jo els hi he dit, però que ara serà una cosa que haurem de fer sí o sí, que 

serà el tema de treballar el ROM molt seriosament perquè entenguem-nos que hauríem de 

fer, hauríem de ser tots molt més respectuosos, probablement jo el primer perquè com bé 

m’acaben d’ensenyar en un tuït, he convidat a marxar a algú de la sala quan 

probablement hauria d’haver sigut molt més reflexiu i de vegades, també segur que quan 

escrivim coses o quan comentem coses, hauríem de fer servir aquests 30 segons, 3 minuts 

o reflexionar el què. En base a això, ja els hi avanço, no d’això, probablement també ens 

hauríem de fer entre tots el tema aquell de o posar un inhibidor aquí com en tants llocs 

perquè no sonin ni telèfons ni d’això o no estiguem tota l’estona tuÏtejant o acceptar que 

la gent a vegades fem coses sense haver-les pensat. Això és un comentari que jo faig. No 

tothom sap de què estic parlant. És un tuït que m’han ensenyat d’Iniciativa i que, per tant, 

aquest és el meu problema, jo he actuat massa ràpid perquè he convidat a marxar a un 

senyor que ha tingut la deferència ... exacte, exacte i per això ho dic. Carles, Carles, de 

veritat, per això ho dic i, per tant, la deferència de una persona que dedica un temps del 

seu temps lliure al poble, ja no és en aquest, sabem que dedica molt temps de diferents 

coses en el poble. El que passa és que jo he entès que hi havia hagut una paraula que 

crec que els que estem aquí i alguns que doncs, bé, volem creure que aquestes paraules 

són molt grosses com per dir-les a qualsevol, per tant, jo, probablement, també he tingut 

una reacció així, hauria d’haver fet el que he fet després que era demanar que retirés la 

paraula i no convidar a marxar a algú. De totes maneres, crec que, demano disculpes i ho 

faig, igualment, públicament i ja ho faré quan pertoqui personalment, però crec que no 

he actuat com a tal, per tant, si ningú té res més a dir, jo només acabaria dient jo no 

pretenc perdre el temps amb discussions d’aquest tipus i menys que ens haguem de faltar 

al respecte a tots nosaltres. Estem tots aquí perquè representem a qui representem 

cadascú i, per tant, el que sí que pregaria a tothom i intentaré jo començar pel primer és 

sobretot sempre mantenir-nos un respecte que, a vegades, intencionadament o 

desintencionadament fem alguns comentaris que poden ofendre als altres, per tant, 

contaria que tothom tinguem present que aquí estem com a moltes coses, però que som 

representants dels nostres electors i, per tant, això que ha passat aquí abans no ha sigut 

gaire agradable i probablement ha sigut culpa meva i, per tant, ho accepto i el que 

també els dic és que la propera vegada que entrem en aquestes discussions així, tallaré el 

micròfon de qui sigui, tan sigui del govern com de no govern perquè és d’aquelles 

paraules que ja comencen a sonar tan malament de com és que hi ha regidors de govern 

i regidors d’oposició i no seria això, serien regidors de govern i de no govern si volem dir-ho 

així, però jo no entraré en aquest d’això, qui s’hagi d’enfadar ja s’enfadarà amb mi, però 

a partir d’ara, o ens respectem una miqueta més o a la que detectem algunes sortides de 

to, jo tallaré el micro a qui sigui fins que no tinguem un reglament que ens ho digui, com 

no hi ha reglament actuaré amb la meva discreció, sigui bona o dolenta, faré servir 

aquesta. Agraeixo que m’hagueu aguantat aquest discurs, passarem al C-2 que és el 

tema de resolucions d’alcaldia en matèria de personal.  
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C-2  Resolucions d’alcaldia en matèria de personal  

 

Sr. Alcalde.- Aquí tenim la que ja ha comentat abans el regidor d’Hisenda sobre el Sr. 

Batlles, és un funcionari interí que ocupa la plaça del tècnic a l’àrea d’intervenció. Es va 

incorporar, si no recordo malament, a mitjans de febrer. Si vam signar, estava treballant a 

no sé si us ho vaig comentar ja, estava treballant a l’Ajuntament de Cardedeu i estava 

acabant un projecte allà i ens van demanar allargar 10 dies perquè no deixés la feina a 

mitges i vam entendre que era millor respectar aquesta voluntat d’ell per no deixar a 

mitges la feina i, per tant, es va incorporar a mitjans del mes de febrer, com ha comentat 

el regidor, estem molt contents amb la seva feina, a més a més, és una, bé com totes les 

persones que tenim en aquest ajuntament, que tenim sort que tenim bons treballadors, 

però tenim millors persones i, per tant, és un company molt bo i, per tant, donar-li la 

benvinguda aquí, en aquest moment, que fem el tema del nomenament.  

 

 

C-3 Resolucions d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Com a resolucions d’alcaldia, se’ls ha facilitat no sé si tenen algunes 

preguntes sobre el tema de les resolucions d’alcaldia. Algú? No?. Doncs llavors, passaríem 

al següent punt i el tema d’informacions d’alcaldia. 

 

C-4 Informacions d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Aquí els hi comentaria diverses coses. De fet, això que ha comentat també el 

regidor, el Sr. Ros, que hem començat les obres de connexió del camí intermunicipal. Hi ha 

diferents afectacions a la zona de diguem-ne entre els 40 pins ara mateix i la zona del 

camí de Can Sora, exactament, ara mateix és aquest tram en el que estem fent els 

treballs. De moment, no ha sorgit cap problema destacat. Sí que hi ha algun diguem-ne 

alguna persona que desconeix que hi ha aquestes obres i es troba amb una miqueta de 

desorientació al principi, però bé, en principi, no hi ha hagut cap altre alteració. Després 

el tema de que també tenim en marxa el tema de l’obra del Molí de Santa Agnès, pel 

tema de la rehabilitació de la teulada que va caure fa uns mesos. Després també el tema 

de les meses de concertació, s’han demanat per resolució d’alcaldia i no sé si les vols 

comentar. Si les comenta un segon ràpid, si ens les comenta un segon ràpid el... 

 

Sr. Ros.- Sí, s’ha demanat el màxim que permet la normativa de Diputació del Pla Xarxa 

pel governs locals 2016-2019. S’han demanat els 5 projectes. Els 5 projectes són a la Torreta 

com a obra municipal ordinària, la urbanització del Passatge Espanya, que inclou el 

Passatge España, C/ Canàries, C/ Verdaguer i la Plaça dels Ametllers. És una obra que es 

pot, segurament, estructurar en 2 fases, una té un cost d’uns 500.000 €, l’altra d’uns 400.000 

€, parlo de números grossos i s’han demanat 150.000 € en el pla Xarxa per a l’any 2017. A 

la Torreta, també s’ha demanat el condicionament de la biblioteca escolar com a 

biblioteca de barri i biblioteca escolar paral·lelament d’acord amb l’estudi que havia fet 

Diputació amb un cost aproximat d’uns 60.000 €. S’ha demanat pel 2017 també. 

L’Ajuntament aportaria 30.000 i la Diputació portaria 30.000. S’ha de dotar d’un fons 

documental d’entre 2.000 llibres, 3 punts informàtics d’ordinador que connectarien amb la 

xarxa de biblioteques de la  Diputació i amb la biblioteca central de la Roca.  A Santa 

Agnès continuaríem actuant sobre la rectoria vella, després de fer la teulada que és l’obra 

que farem aquest any, llavors els diners s’han demanat pel 2018, s’ha calculat 405.000 € 

d’obra per consolidació estructural i de foc, per fer vies d’evacuació, ascensor per 

accessibilitat adaptada, nucli d’escala interior que no en té i tot el que són reparacions i 
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consolidacions estructurals. S’han demanat 100.000 € a Diputació i aquí a la Roca es faria 

la unificació entre les places de l’Era i placeta, utilitzant els vials de la Rambla Mestre 

Torrents i del C/ Indústria com a espai central s’ha demanat pel 2018 amb un pressupost 

d’uns 780.000 €. S’han demanat 180.000 € a Diputació. Aquí disposem del topogràfic i falta 

fer el projecte i també en el centre cultural la utilització de la part inferior de l’auditori com 

a ampliació de l’escola de música, és una superfície d’uns 400 m2, amb un cost de 

360.000 € d’obra i s’ha demanat 60.000 € a Diputació, en total els diners que demanem a 

Diputació són 520.000 €, són 20.000 més que el mandat passat. En principi Diputació 

assegura que els 500.000 € l’any passat vindran segurs. Bé, hem apurat una mica més a 

veure si realment els podem aconseguir. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. 

 

Sr. Fernández.- Volia fer un comentari curtet, però que una mica per desgràcia reafirmar 

les coses que comentava abans. Són qüestions de mandat, aquestes que ja han 

presentat, les han decidit vostès sols. Cap més comentari.  

 

Sr. Alcalde.- Molt bé. Gràcies.  

 

 

C-5  Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalde.-Acabat aquest punt, passaríem al torn de precs i preguntes dels partits polítics.  

 

El Sr. Lorenzana.  

 

Sr. García.- Sí, una pregunta ràpida. A veure el proper diumenge dia 3, hi ha la mitja 

Marató entre Montornès, la Roca, Montornès. Hi ha uns cartells que avisen que la carretera 

de Vilanova estarà tallada, però la informació sobre la circulació interna el que hem de 

fer els veïns si volem sortir de casa nostra és absolutament inexistent. El fet que es celebri la 

mitja Marató ni tan sols figura a la pàgina web de l’Ajuntament. Vull dir he hagut d’anar a 

la pàgina web de la Mitja Marató de Montornès per saber el circuit que farà aquesta mitja 

marató i quins seran els carrils afectats. No s’ha donat cap mena d’informació. No sabem 

les hores en què estarà tallades, no únicament la carretera de Vilanova, sinó els carrers 

interns del poble no sabem com podrem sortir. Si podrem sortir de casa nostra i com 

circularan els vehicles per tot el municipi i ho pregunto més que res perquè a l’any passat 

es va produir la mateixa situació i davant de casa meva a la Rambla va haver-hi més d‘un 

quasi accident, amb crits entre els implicats per vehicles que intentaven sortir d’alguna 

manera i, evidentment, no teníem cap mena d’informació del que estava passant. Ara ho 

tornem a repetir per segon any consecutiu, és a dir, està molt bé indicar que la carretera 

de Vilanova està tallada, però quan s’afecten el carrer Catalunya i la Rambla que són 

vies de circulació única crec que s’hauria de fer una informació molt més exhaustiva i un 

Pla de mobilitat per aquelles persones que vulguin sortir amb el vehicle de casa seva, no 

únicament a la Rambla, sinó també no sé com estarà la situació per sobre del carrer 

Catalunya; és a dir, no hi ha absolutament cap mena d’informació en lloc de què s’ha de 

fer, com s’ha de fer i a partir de quina hora s’ha de fer i m’agradaria, no tant que m’ho 

expliquessin aquí en el ple que estarà tot molt bé, sinó que li expliquin als ciutadans de la 

Roca perquè en definitiva aquí al ple ens assabentarem els 17 regidors i la mitja dotzena 

de persones que hi ha entre el públic, però el que s’han d’assabentar són, com a mínim, 

els habitants de la Roca centre de com ha de funcionar aquest tema el diumenge. 

Gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, alguna pregunta més? El Sr. Dani Martín?  
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Sr. Martín.- Sí brevemente porque ya hoy nos hemos pasado. No el tema que antes me 

parece que ya lo he comentado cuando hablábamos con Manel con el tema de la 

liquidación presupuestaria, el tema de las luces, de varios vecinos se me han quejado de 

que hay zonas del pueblo donde no se encienden las luces por la noche o se encienden 

muy tarde y el otro día también volviendo de la Comisión Informativa nos dimos cuenta 

que en la Rambla, en toda una parte de la Rambla las luces estaban apagadas. Me 

imagino que ya se lo han comentado, simplemente es saber si realmente ya estáis 

enterados y solucionados. Después en el pleno del mes de enero comentamos que si era 

necesario volver a repintar algunas zonas de la carretera de amarillo para que los coches 

no aparcaran y Jordi nos dijo que tenías una conversación pendiente con no me acuerdo 

quién, no me lo hagas recordar porque no me acuerdo, el tema de la 1415 con el cruce 

de la Rambla y me dijiste que había otras zonas más de la Roca y demás me dijiste que 

había una reunión pendiente enseguida para saber cómo ha quedado y luego también 

somos sabedores de que vecinos de la Roca se han quejado del tema de la apertura de 

la piscina. Se quedó en que lo volveríais a repensar. Si se ha repensado, si pensáis tener 

alguna acción al respecto. Nada más, eh?  

 

Sr. Alcalde.- Algú més? No? Doncs, comença el Sr. Jordi Fortí a contestar. 

 

Sr. Fortí.- Empiezo por el final Dani. 2 temes, el tema del canvi d’horari i les llums apagades. 

Hi afegiré un tercer que m’acaba d’arribar avui mateix d’una sèrie de revisions de 

diferents punts, de si complia o no complia luxometria com, per exemple, la Rambla o 

diferents llocs de la Torreta i tal. Encara no me l’he ni mirat. Me l’ha fet arribar el tècnic 

aquest matí sobre la taula i no he tingut disposició de poder-lo valorar. En tot cas, sí que 

s’ha canviat algun driver en el cantó de la Rambla per donar més lluminositat des d’avui 

mateix. Punyetera casualitat de què m’hagi arribat ara després de reclamar-ho i de què 

s’hagi fet aquest canvi de driver. Sé poca cosa més, però, en tot cas, el que els facilitaré 

és una còpia perquè vegin en quins luxes estem treballant en diferents punts del municipi, 

la luxometria que s’ha fet, l’auditoria aquesta que s’ha fet de luxes en diferents parts el 

tècnic, el Sr. Barberillo de l’empresa GESA perquè vegin en quina situació ens trobem. 

Sobre el tema del canvi d’horari que vam tenir la setmana passada, al final de la setmana 

passada em sembla que es va canviar l’horari de les 2.00 h a les 3.00 h i que aquells 

rellotges que encara segueixen sent una mica precaris, doncs encara afecta a què no 

estiguin regulats de forma correcta. Avui mateix que estàvem posant una altre cop 

cablejat d’enllumenat en el sector de Vilalba en els dos únics veïns que tenim allà els 

pobres, que després de dos anys estaven sense llum i ara podran tornar-se a veure al 

menys en els seus dos carrers, avui comentaven que estaven intentant comprovar de nou 

si funcionava o no funcionava bé tots els canvis horaris de tot el municipi. Això ho tenim 

previst l’empresa que tenim en aquests moments que es diu Rubatec, tenen previst que 

durant tota la setmana que ve revisin tots els sistemes de control que hi ha diürns i nocturns 

perquè es compleixi per una banda normativa i perquè no estiguin enceses a les 6.00 h de 

la tarda ni apagades a les 06.00 h del matinada. El repintat de la zona que llavors m’hi ha 

fet caure el tema de la graella del C/ Anselm Clavé, l’accidentalitat i el pas de vianants. 

Aquesta setmana justament, curiosament, ja vam anar en el seu dia al Departament de 

carreteres i aquesta setmana he tornat a estar a la Direcció General de carreteres, 

acompanyats del seu company i del Sr. Carles Fernández per parlar d’un tema de la traça 

de l’AVE i totes les incidències que hem trobat sobre l’execució de l’obra que ha fet ADIF i 

al final de tot de la reunió, el mateix alcalde li va demanar o recordar al director general 

de carreteres, al Sr. Flores, que teníem una sèrie de temes pendents i que encara no 

havíem tingut resposta per part d’ells. Ell ens va dir que en prenia nota i que en tot 

moment, ens ho faria saber al més aviat possible que contactaríem entre tècnics de nou, 

tal com ens va dir i que es posarien a treballar sobre això, els hi vam dir que sobretot que 
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l’afectació màxima és justament aquesta graella on desgraciadament hem tingut algun 

accident important.  

 

Sr. Lorenzana sobre el tema de la retolació de la mitja Montornès-la Roca-Vilanova. Jo ara 

no sé si queda res pendent d’informar. A nivell de pàgina web, això sí que ja no és un 

tema directe, si ho vols comentar tu, Xavi. No sé si queda per informar o per penjar alguna 

retolació en diferents carrers amb una sèrie de veïns o no. Ara mateix ho desconec. M’has 

deixat preocupat perquè, lògicament, sabem que l’any anterior ja va passar que hi havia 

una sèrie de problemes amb el canvi que va haver-hi que van passar els corredors per la 

Rambla quan abans es feia només l’anada i tornada pel mateix carrer Catalunya perquè 

hi havia prou espai com per amplada doncs en l’antic carrer, doncs per poder fer la cursa 

sobre aquesta única via, girant a la plaça de l’Era, doncs sabent que l’any passat ja vam 

tenir problemes amb diferents trams de la Rambla, com bé diu vostè, estic preocupat 

perquè si em diu això, lògicament, el primer que hem de fer és demà al matí a primera 

hora és parlar amb els tècnics que han portat tot aquest tema des de qui organitza fins a 

qui transmet la informació, ho trasllada a totes les parts afectades de l’Ajuntament per tal 

que es faci possible que tot es desenvolupi amb normalitat. Jo entenc que demà, tot i que 

sigui el darrer dia, em donaran respostes i li podré dir si queda alguna cosa per fer, però 

de totes maneres, li faré arribar la informació aquesta a qui pertoca per tal que s’intenti 

resoldre que no hi hagi mancança d’efectius ni d’elements necessaris com per assegurar 

el bon desenvolupament de cursa i, a més a més, que els veïns sàpiguen en tot moment 

quan poden estar o no poden estar accedint o sortint de les seves vivendes. Sí li puc dir 

que per exemple, a nivell policial, hi ha 5 persones que vindran a cobrir aquest 

esdeveniment en diferents zones per intentar controlar els accessos d’entrada i sortida a 

diferents carrers. Sé que hi ha un voluntariat per part de la mateixa entitat que fa la cursa 

any rere any, però que igualment, mirarem de reforçar tot el màxim possible per tal que 

veïns i no veïns es puguin desenvolupar amb normalitat. Prenc nota gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Bé gràcies. Comentar que aquest matí, no aquest migdia jo he vist 

senyalització a la Rambla tant a nivell de fanals de prohibició d’aparcament des de les 

08.00 h del matí fins les 14.00 h. Això és un horari molt més ample del que realment 

necessitem, però es fa precisament seguint indicacions policials perquè ens deien que si 

posem a les 08.00 h, a les 09.30 encara segueixen sortint veïns amb el cotxe i tenim 

problemes i, per tant, la cursa comença a les 10.00 h del matí, entenem que aquí encara 

trigaran uns minutets a arribar els primers i, per tant, tenim un marge que està fet 

precisament per això, igual que el darrer participant que passi si ells tenen previst de 10.00 

h a 14.00 h que serà les hores d’afectació de tota la cursa i, per tant, nosaltres, en principi, 

tant molt abans com molt després es permetrà ja l’entrada i sortida. A les façanes també 

hi havia posats un rètols que ho recordaven també i hi posava el motiu. Això sí que és 

veritat. El que desconec és si hem previst algun rètol de sortides o de com sortir d’aquestes 

zones, però el que sí que es va parlar és que en alguns xamfrans que serien els més 

conflictius, com hi hauran agents de policia seran qui redirigiran el trànsit. De tota manera, 

mirarem també el tema de la pàgina web i també mirarem de saber exactament les 

mesures que s’han previst i respondre’ls hi. 

 

El tema de la, m’ha comentat el tema de la piscina, sí. Vam tenir una reunió on va venir 

una veïna del poble i ens va portar unes signatures recollies en un vestuari com em va 

comentar i ens va explicar ella a l’hora del vestuari, d’una gent que no volia el tancament 

i, evidentment, nosaltres tampoc el volem. El que també els vaig explicar, com vaig 

explicar aquí, és que hi havia una diferència molt gran tant de la gent que va signar en 

aquell moment com dels usuaris perquè de vegades, amb un tema que s’havia estat 

controlant el nombre d’usuaris i el que sí que no sé si ja està en marxa o no, però estava 

previst de fer la setmana passada, era demanar a la gent que s’apuntés. La gent que 
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podria d’això, podria venir a la piscina com a usuaris i després, en base a això, també 

buscaríem una dinamització per tal d’intentar, com bé també vam parlar, d’intentar que 

els dissabtes a la tarda en un poble on tampoc hi ha tantes coses a fer, que fos un 

generador de més afluència a la zona esportiva, no? També és veritat que tenim allò de 

ser, hòstia és molt fàcil veure als nens jugant a l’estiu a la piscina i no se’ns acut que quan 

no hi ha una altra cosa a fer, també seria un bon lloc on poder a anar a actuar, no i, per 

tant, és una cosa que estem mirant i a veure com ho podíem dinamitzar. Tot i tenint en 

compte el que els vam dir que si aconseguir dinamitzar això, però després les queixes que 

rebem, de cara a l’estiu, de gent que neda, que et diu: hosti no va bé nedar perquè si 

t’estan saltant al costat, l’aigua no és plana i no sé què, doncs a veure, que intentarem fer 

el millor possible, però que tot bé per a tothom no sortirà segur, però estem treballant amb 

aquesta cosa que li vaig comentar i la possibilitat aquesta.  

 

No sé si em deixo alguna cosa. Ah, Bueno, el que els ha comentat el regidor, que teníem 

prevista aquesta resposta que no ens arriba de carreteres i l’altre dia vam aprofitar i em 

van assegurar que ens contestaven sí o sí, ja, aprofitant aquella reunió on vam estar. Bé, 

vam estar a en una reunió... el Sr. Fortí agafa un moment el torn de paraula. 

 

Sr. Fortí.- Aquesta reunió d’aquesta setmana que vam estar tots els partits excepte el PP, 

doncs convidats amb el que tenia que ser el secretari de mobilitat, que es va disculpar i 

no va poder ser-hi. Vam estar amb el director general de carreteres amb el tema de les 

incidències  i l’informe que s’està realitzant sobretot a la traça e l’AVE de tota l’actuació 

que han fet darrera. He rebut un escrit per part de la presidenta de l’associació de veïns 

del mirador de Can Colet on em demana que degut a que ella per temes de salut no pot 

ser aquí, em demana parlar en om d’ella, més que res per agrair, perquè sàpiguen els 

diferents partits que van estar a la reunió a la Generalitat. Agrair-los, en tot moment, 

l’acompanyament i la col·laboració que es va sentir molt satisfeta per aquest fet i llavors, 

em demana sobretot que us ho agraeixi a tots els partits que vau formar part d’aquesta 

reunió a la Generalitat aquesta mateixa setmana, per tant, gràcies per part d’ella que 

m’ha demanat que us traslladi i que, malauradament, no es troba en la millor situació 

com per poder acompanyar-nos aquesta nit. Merci. 

 

Sr. Alcalde.- Bé gràcies. Si ningú té res més a dir, quan són les 22 hores i 52 minuts donem 

per acabat el ple. Ara passarem al torn de precs i preguntes del públic. 

 

 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les               

22 hores i 52 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     El secretari 

 

 

 

Albert Gil i Gutiérrez     César Romero García 

 


