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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 

20 D’OCTUBRE DE 2016 NÚM. 7/2016 

 

 

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. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC 

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

  Sr. Albert Bassa 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 

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

   Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC 

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

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

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

 

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

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

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

sotasigna secretari, César Romero 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 extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores 

trenta minuts. 

 

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

indicat a la convocatòria: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

A.1 Aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2017. 

 

A.2 Modificació membres Comissió municipal de delimitació. 

 

 

 

Sr. Alcalde.- Bona nit, ... bé, endavant.  
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Sr. Álvarez – Gràcies, senyor Gil. Volia fer un comentari abans que comenci el ple. 

Per segona vegada consecutiva no he estat ben notificat per la convocatòria d’un ple. 

Això li he comunicat aquesta mateixa tarda personalment al senyor secretari i a la 

resta de companys de la comissió que acabem de fer fa escassament tres quarts 

d’hora. Per tant, em reservo el dret a impugnar la convocatòria del ple, i a més a més, 

els possibles acords que avui es puguin prendre en aquest ple. Gràcies. 

Sr. Alcalde – Molt bé, prenem nota del que ens comenta el senyor regidor. Abans de 

començar amb el punt de l’ordre del dia, hem rebut les credencials del senyor Albert 

Bassa com a nou regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per tant, no sé si el 

senyor secretari volia intervenir-hi, pel fet que prendria possessió el regidor abans de 

començar el ple i, per tant, li hauríem de prendre nomenament. 

Sr. secretari – Primer li farem el lliurament al senyor Albert Bassa, que és el nou 

regidor electe i que prendrà possessió de la credencial de la Junta Electoral Central, 

conforme li correspon l’acta. Llavors, li prendríem jurament o promesa, segons la 

fórmula reglamentària, i us preguntaria: senyor Albert Bassa i Berenguel, jura o 

promet, per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de 

regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya? 

Sr. Bassa – Ho prometo per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del Parlament, del president i del 

Govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat català lliure i sobirà. 

(Aplaudiments.) 

Sr. Alcalde – Bé, ara, havent pres possessió, sí que demanaria als companys una 

reubicació. Perfecte. Doncs, si vols prendre seient... Doncs, benvingut. No sé si vols 

dirigir algunes paraules? D’acord, m’ho temia. 

Sr. Ros – Sí. Senyor alcalde? Des del Grup Municipal de Convergència i Unió donar-li 

la benvinguda a l’Albert Bassa, desitjar-li molts èxits a un membre més del plenari, 

disposat a treballar pel nostre poble. Benvingut. 

Sr. Fernández – Benvingut al plenari, i, bé, que aquesta nova etapa en què comences 

sigui fructífera per al municipi.  

Sr. Alcalde – Ara vols dir alguna cosa? Seguim, doncs.  
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A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

A.1 Aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2017. 

 

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

de 13 d’octubre de 2016, amb el contingut següent:  

 

“Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus 

articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances 

fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Atès que l’article 16.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que 

les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements 

tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 

d’inici de la seva aplicació. 

 

Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació 

hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 

resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, ja que aquestes han de 

complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 

dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 

de desembre, general tributària i l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la 

normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de 

cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 

actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 

redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 

fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 

esmentades anteriorment. 

 

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

Codi Segur de Validació d6107615666f4cbba66c0547b2d60783001 Data document: 29/11/2016

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

Signatura 1 de 2

Cèsar Romero García 29/11/2016 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/11/2016 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=d6107615666f4cbba66c0547b2d60783001


 

4 

Vistos els informes tècnics-econòmics a què es refereix l’article 25 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de 

mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 

d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 

modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 

el cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme el que preveu 

l’article 24.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència, l’Informe de la Intervenció municipal, 

i l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al ple l’adopció dels 

acords següents: 

 

 

PRIMER. – Adherir-se als models d’ordenances fiscals tipus elaborats per la 

Diputació de Barcelona (enllaç: 

http://www.diba.cat/es/web/normativa/ordfiscals/default). Cal advertir, que 

aquesta adhesió fa referència al text genèric de tota l’ordenança fiscal 

respectiva, exceptuant aquelles particularitats fixades per l’Ajuntament de La 

Roca del Vallès, com són la determinació dels conceptes tributaris, les tarifes, 

les bonificacions potestatives i qualsevol de les altres especificats que s’indiquen 

a cada ordenança fiscal. 

 

No obstant l’apartat anterior, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, decideix no 

adherir-se als models d’ordenances fiscals tipus elaborats i publicats per la 

Diputació de Barcelona (enllaç: 

http://www.diba.cat/es/web/normativa/ordfiscals/default) de les ordenances 

fiscals que es relacionen a continuació, atès les diferències dels conceptes que 

conformen el fet imposable de les aplicades per aquest Ajuntament durant l’any 

2017: 

 

- Número 11 – Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d’incendis 

forestals (denominació de l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona: OF22. 

Taxa pel servei de prevenció i extinció d'incendis i de protecció general de 

persones i béns i OF39. Preu públic per la prestació de serveis de manteniment 

d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de 

població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de 

manteniment de parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa 

arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions). 

 

- Número 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i 

eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (denominació de 

l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona: OF28. Taxa per la prestació del 

servei de gestió de residus municipals). 
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- Número 16 - Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals (no existeix 

ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona). 

 

- Número 18 - Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua 

(denominació de l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona: OF29. Taxa pel 

subministrament d'aigua). 

 

- Número 23 – Preus públics per la prestació dels serveis o realització 

d’activitats de competència municipal (no existeix ordenança fiscal de la 

Diputació de Barcelona). 

 

SEGON. - Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents i, en cas de 

no presentar-se reclamacions en el termini d’informació pública, definitivament 

les modificacions de les següents ordenances fiscals: 

 

Ordenança fiscal número 00 

Ordenança general de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret 

públic municipals 

Ordenança fiscal número 01 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 

Ordenança fiscal número 02 
Reguladora de l’Impost sobre activitats 

econòmiques. 

Ordenança fiscal número 03 
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica. 

Ordenança fiscal número 04 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana. 

Ordenança fiscal número 05 Reguladora de l’Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres. 

Ordenança fiscal número 06 
Reguladora de la Taxa per llicències o la 

comprovació d’activitats comunicades en matèria 

d’urbanisme. 

Ordenança fiscal número 07 
Reguladora de la Taxa per l’expedició de documents 

administratius. 

Ordenança fiscal número 10 
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 

de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 

serveis fúnebres de caràcter local. 

Ordenança fiscal número 11 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 

de prevenció d’incendis forestals. 

Ordenança fiscal número 15 

Reguladora de la Taxa per la instal·lació de parades, 

barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions 

o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així 

com indústries del carrer i ambulants i rodatge 

cinematogràfic. 

Ordenança fiscal número 19 
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys 

d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 

lucrativa. 

Ordenança fiscal número 20 
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys 

d’ús públic amb mercaderies, materials de 
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construcció, runes, tanques puntals, estintols, 

bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Ordenança fiscal número 21 Reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos 

en la via pública. 

 

 

TERCER.- Els acords definitius, en matèria de derogació, d’aprovació i de 

modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text 

refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona. 

 

 

QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca 

del Vallès els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les 

Ordenances Fiscals modificades durant el termini de trenta (30) dies hàbils, 

comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

D’acord amb el que estableix l’article 17.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, es publicarà l’anunci d’exposició pública en un diari de major difusió de la 

província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin 

un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-

hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 

pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 

definitivament aprovats. 

 

CINQUÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir 

del dia 1 de gener de 2017 i es mantindran vigents fins la seva modificació o 

derogació expressa.” 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Així doncs, començarem amb la presentació de l’aprovació, si s’escau, de 

les ordenances fiscals per a l’any 2017. Bé, aquí tenim un calendari, que és el 

calendari de tramitació. Aquí el que hem de veure és que en principi estem dintre de 

les dates de planificació previstes... disculpi.  

Bé, com els comentava, aquí estem veient el calendari de tramitació. Estem en temps, 

aquí la data que ens ha d’escaure és que presentant-ho a dia d’avui, i amb la 

tramitació pertinent, anirem a parar a la data del 15 de desembre. Tenint en compte 

que la nova Llei 39/2015 ha fet que els dissabtes ja no computin com a dies hàbils, per 

tant, aquí perdem diferents dies pel tema de la tramitació, per tant, doncs, juguem 

amb aquestes dates d’anar tan justos a l’aprovació de les ordenances i el posterior 
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enviament, abans del dia 21 de desembre, per a la publicació, a fi i efecte que el dia 1 

de gener ja entrin en vigor. 

Aquesta adhesió ens ve també donada pel tema dels impostos, de les taxes, dels preus 

públics, i nosaltres ens parem aquí, en els aspectes previs a l’adhesió, com sempre 

hem fet, en el model d’ordenances de la Diputació. Això ens permet que si hi ha una 

norma que canviï durant l’any, automàticament la tenim adaptada per la pròpia 

aprovació de la Diputació de Barcelona. Els canvis d’aquest any sobretot és l’adequació 

a les ordenances tributàries 34/2015, i d’Administració electrònica, 39/2015 i 40/2015. 

Es manté la no adhesió a diferents modificacions, per tal que nosaltres puguem decidir 

a nivell municipal algunes variacions que la Diputació no preveu.  

Aquí tenim l’impost sobre béns immobles, l’IBI. Tenim aquesta mitjana del Vallès del 

0,723. Nosaltres..., estem en l’any 2016, per tant, en el 2017, com que no fem 

increment, per tant, seguim amb el mateix, estem en el 0,745. Aquí tenim tres tipus 

de qualificacions en terreny, que és... això ho trobarem després.  

Aquí els codis d’oficines comercials, industrials, esportius i edificis singulars, que en el 

seu dia ja es van generar, segueixen iguals, en el 0,819.  

Aquí tenim el tema de l’IBI, treballem sobre el padró, com aquí veuran, unes dades. El 

padró de béns immobles. Aquest any baixarem, tindrem una baixada del 2,34 per cent. 

El pre-padró, que és la xifra, diguem-ne, amb la que es tanca el 2015, que és el que 

ens serveix per poder fer el pre-padró, amb les dades passades per la Diputació, ens 

mourem en una xifra de 3.920.263,23 cèntims. 

Aquí veuran que tenim una baixada de 89.514 euros. Això és degut a les finques que 

fins ara estaven tributant com a urbanes i ara han passat a rústica perquè eren sòls 

que no s’han desenvolupat, per tant, aquesta feina que aquest any l’han enviat al 

cadastre i, per tant, ja es fa la valoració, el cadastre té les xifres i per tant, nosaltres ja 

no treballem amb què aquesta reducció serà efectiva i, per tant, no la posem en el 

pre-padró perquè estaríem desvirtuant els números amb els que després hauríem de 

treballar. 

Aquí tenim una comparativa, com s’ha utilitzat la de cada any. La mitjana del Vallès és 

del 2016, és això que us he comentat del 0,723. La de la Roca del Vallès per al 2017 

és del 0,745. Mantenim la mateixa actual. Aquí bàsicament veiem que està per sobre 

de diferents municipis, com podia ser Cardedeu, La Garriga, Montornès, però estem en 

una mitjana, fins i tot, per sota d’altres municipis que tindrien la nostra mida 

d’habitants i, per tant, ens movem en aquesta línia dels darrers anys. 

Impost sobre béns immobles. Aquí tenim algunes bonificacions. Això és el que jo 

comentava, que la Diputació no preveia i que en canvi nosaltres com a ajuntament sí 

que ho preveiem, per tant, és una d’aquestes excepcions que tenim. Gaudirà 
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d’exempció com cada any el tema dels immobles urbans que la seva quota líquida sigui 

menor a 10 euros, i els rústics igual. 

Aquí anomenar que hi havia hagut la voluntat que les famílies monoparentals 

tinguessin el tipus de bonificació com les famílies nombroses. En tractar-se d’una llei i 

que no contempla la possibilitat d’acceptar les famílies monoparentals en aquestes 

bonificacions, no ho podem incloure en aquests conceptes, però el que sí que es va 

parlar a la comissió informativa del ple era que hi haurà la voluntat que es pugui fer a 

través d’alguna altra manera, i que puguin tenir a nivell municipal per fer-ho, ja sigui 

algun tipus de bonificació, com fèiem, amb el tema de la tarificació social o la borsa.  

L’impost sobre activitats econòmiques. No hi ha canvis, seguim amb els mateixos. Són 

els mateixos coeficients que existien fins a dia d’avui, per tant, aquí fem el mateix, ens 

movem amb el pre-padró de l’Organisme de Gestió Tributària, per tant, ens movem 

sobre aquests 792.959 euros del 2016, és exactament el que agafem per al 2017.  

Aquí tenim tres coeficients, segons els sectors. O sigui, mantenim tota la mateixa 

estructura que hi ha hagut com sempre i, per tant, no hi ha cap mena d’increment ni 

de canvi. 

Aquí tenim la mateixa gràfica, ens movem en el tema de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica. Estem, com ja es va parlar des de fa anys, en el llindar alt, en el màxim del 

que es pot arribar en aquest impost i, per tant, no modifiquem res. Sí és cert que aquí 

hi ha una petita variació perquè tenim dos o tres municipis, com sempre s’ha 

comentat, cada any, que fan que es distorsioni aquesta gràfica. Al final hi ha dos o tres 

municipis que estan per sota de la resta, i són municipis que, bé, per la seva 

idiosincràsia i per la seva realitat, doncs, opten per tenir aquestes taxes una miqueta 

més baixes, i fa que hi hagi aqueta petita variació.  

Les bonificacions, mantenim les mateixes. Vehicles històrics, del 100 per cent. D’una 

antiguitat superior al 25 anys, doncs, també. Els titulars de vehicles elèctrics 100 per 

cent tenen la bonificació del 75 per cent, i els vehicles que tinguin motor híbrid, tenen 

una bonificació del 10 per cent. Aquí probablement no ho hem fet, tampoc hi ha hagut 

massa peticions. El que sí que és veritat és que el mercat en aquest tipus de vehicles 

està variant, i potser hauríem de preveure, potser de cara a propers anys, poder 

apujar, per exemple, aquesta bonificació en aquest tipus de vehicles si s’escau. La 

veritat és que ens pensàvem que hi hauria més peticions o que hi hauria, pel que 

s’estava parlant, però d’aquests híbrids tampoc hem tingut una petició, diguem-ne en 

aquest sentit, no? 

Aquí estem en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el conegut com 

ICIO. No tenim cap canvi, aquí no tenim cap canvi respecte als anys anteriors, el que 

sí que es fa és aplicar un nou mòdul, que és el mòdul oficial del Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya. Aquí sí que ens trobem amb una consulta que fins i tot 
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vam tenir sobre com ens podria afectar la presentació..., o sigui, el tema de l’aplicació 

d’aquest mòdul. La veritat sigui dita, hem de tenir en compte que sempre s’aplicaria el 

que fos major: o bé el mòdul que nosaltres acceptem fent aquesta incorporació, que és 

el del Col·legi Oficial d’Arquitectes, o bé el del pressupost. Si el del pressupost fos 

major que el del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, doncs, aplicaríem el del 

pressupost presentat amb la llicència. També hem de tenir en compte que això és un 

pagament a compte, i que després ve una regularització. El que sí que és cert és que 

nosaltres com a municipi no hem actuat mai d’ofici després en fer algun tipus de 

perseguir, diguem-ne, o seguir les regularitzacions, i el que sí que hem vist és que, per 

exemple, en tot el 2017, de totes les obres que han presentat, ICIO, tant menor com 

majors, només en quatre casos s’ha demanat la regularització.  

Això el que ens dóna és que tampoc..., bé, podem veure o fer aquesta lectura. El que 

sí que és cert és que dels quatre casos un està posat en dubte per part dels serveis 

tècnics municipals i s’està fent la comprovació, en els altres casos sí que era clar i eren 

aquests tres casos, per tant, es farà l’acceptació. El que sí que és veritat és que en 

altres casos, en la majoria en què s’ha hagut de, pel que fos, fer algun tipus d’estudi o 

s’ha hagut de fer alguna regularització, sempre ha sigut positiva per a l’ajuntament i, 

per tant, s’ha hagut de fer una regularització complementària, del que entendríem que 

potser o probablement amb aquestes bases hem sigut, bé, a part que és una liquidació 

principal, o sigui que després és, quan s’acaba, al final, quan veiem si realment era o 

no era. Hi haurà un avançament de diners, que potser en alguns casos pugui ser 

superior al que estaria previst, però que al final ho veurem, a l’hora de regularitzar-ho, 

no? 

Entenem que potser el que ens ha passat és que si haguéssim tingut aquesta revisió 

d’ofici, o que se’ns hagués donat més casos d’aquests de revisió puntual, ens 

haguéssim pogut trobar amb això, amb complementàries, que això també hagués 

ajudat als ingressos.  

En la plusvàlua no ha canviat res, també estem adherits al model de la Diputació de 

Barcelona. Amb les taxes exactament el mateix –estem en el mateix. I aquí arribaríem 

a la taxa de l’aigua. Pel que fa a la taxa de l’aigua, per la prestació dels serveis de 

subministrament, hi havia constituïda una comissió d’estudi i seguiment per veure, 

doncs, l’evolució d’aquest subministrament. En 2014 es va contractar una empresa, 

EFIAL, perquè ens fes l’estudi de les dades que ens passava l’operador, en aquest cas 

SOREA, per saber si era correcte o no el tema de les dades que ells ens proposaven. El 

2014 es va fer, per al 2015 ja no es va portar a terme aquesta comissió, ni agafar 

l’empresa aquesta, o qualsevol altra que fos, eh?, en aquest cas era EFIAL, per al tema 

de fer l’estudi aquest, i en aquesta comissió creiem que és important tenir-la al dia i 

fer-la perquè hi ha ara mateix la petició de SOREA, la darrera, en què ens parlaven 

d’un diferencial de més de 230.000 euros, si no recordo malament, en la darrera 

reunió que vam tenir amb ells. Per tant, s’haurà de fer.  
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És una d’aquestes comissions en què seguim també la voluntat de la darrera comissió 

informativa, on, amb tota la raó del món, se’ns deia que som ara mateix un govern 

amb molta minoria, diguem-ne, dintre d’aquest plenari, per tant, amb la mateixa 

voluntat, en aquesta reunió i per tal de veure com s’haurà d’encarar aquest tema, 

perquè el tema de l’aigua és complex i aquí també hauríem de veure si en una pujada 

de preus de la tarifa de l’aigua per intentar eixugar aquest dèficit, també s’hauria 

d’incloure el tema del clavegueram i fer una actuació, ja encarar-ho, aquest problema, 

però de tota manera de moment, sense avançar esdeveniments i veure cap a on 

anem, el que sí que els oferirem és anar a la propera reunió que tinguem amb SOREA, 

convidar un representant de cada grup perquè ens acompanyin i, per tant, tots siguem 

coneixedors d’aquesta realitat.  

Aquí anem a la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus. Aquí ens movem 

amb el padró del 2016, aquí sí que sabem quina baixada tindrem. Està calculada en un 

0,04 per cent, baixarem uns 288 euros d’ingressos. Aquí hem de dir que hi ha una 

feina feta, es va fer una feina important per part de diferents àrees de l’ajuntament. 

Bàsicament, posar una persona que ens va fer una gran feina amb un pla ocupacional, 

per mirar tots... perdó, ara m’estic... no, aquí el que s’ha fet és una feina a través dels 

serveis tècnics, on es va detectar que hi havia diferents cases i finques que no 

pagaven escombraries, o que no les havien pagat mai o que de cop i volta les havien 

deixat de pagar, per tant, s’ha fet una feina prèvia. S’ha enviat a la Diputació, que és 

qui ha de generar, diguem-ne veure que realment aquestes finques no paguin 

escombraries en algun altre sector o per alguna altra liquidació que pagui aquesta finca 

en aquest concepte, però com que no ens han contestat a dia d’avui, doncs, no les 

inclourem i, per tant, treballarem sobre aquests números. 

La comparativa de les taxes d’escombraries, estem en el mateix, estem parlant que la 

mitjana és de 136,01 euros i aquí estaríem en 138,07, exactament la mateixa de l’any 

passat. I aquí, bé, ens trobem que aquestes diferències sí que es podrien justificar, 

entre moltes altres coses, potser per la voluntat d’alguns de fer diferents tipus de 

recollida, però bàsicament per la realitat, diguem-ne, del nostre municipi contra 

aquests municipis que veurem que tenen unes taxes molt més baixes, que 

probablement el que tenen és una compactació de nuclis bastant important respecte a 

nosaltres, amb la diferència nostra, amb els 37 quilometres i mig de municipi.  

Aquí tindríem les dues taxes que ens quedarien. Seria la taxa de cementiri i la taxa de 

guals. La previsió, amb les dades que hem rebut, estarien en què les taxes de guals 

baixarien uns 7.000, quasi uns 8.000 euros, 7.914,78 euros, i la d’escombraries 

1.794,24 euros. Aquí sí que –era el que els anava a comentar– amb un pla ocupacional 

es va fer una feina de mirar tots els guals del municipi per tal de veure els que estaven 

dintre d’aquesta valoració de guals, els que pagaven, als que els estàvem passant un 

rebut o no, si ho estaven fent per la qualificació de cada gual corresponent. Aquesta 

feina es va fer, es va fer una tria d’alguns que es dubtava, diguem-ne, si es podien 

cobrar o no, per alguns temes tècnics, i es va passar el llistat a la Diputació, però 
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estem en el mateix cas, no han generat, diguem-ne, dir-nos si realment aquestes 

finques, tots aquests guals que nosaltres els hem comentat són correctes o no i, per 

tant, aquí no s’ha posat aquesta diferència o aquest possible augment d’ingressos per 

aquest concepte. 

I el del cementeri és un tema tècnic que no recordo i els hauria de fer la consulta, 

perquè no... Ah, d’acord. Tenim un problema amb el fitxer, que no feia tota la lectura i, 

per tant, no teníem la documentació corresponent, encara que s’hagi reclamat no 

tenim exactament la documentació, llavors, hem optat per fer aquesta rebaixa, anar a 

la baixa, i entendre que probablement d’aquest fitxer i d’aquesta lectura en ens falta 

d’algunes, doncs, algunes sí que seran de baixa i les altres no, per tant, compensarem 

aquesta baixada.  

Bé, aquí són els números, diguem-ne, de la comparativa, de l’evolució dels padrons 

dels darrers anys, des del 2013 al 2016 i el pre-padró del 2017, i aquí veurem que 

amb aquestes taxes sense tocar, tindrem una disminució de 96.613 euros, que és un 

1,56 per cent de les taxes que havíem tingut l’any anterior. 

La tarificació social, com hem parlat sempre en els plens i en la redacció d’aquesta 

ordenança precisament en aquest sentit, doncs, es mantindrà igual, amb els impostos 

sobre béns immobles, sobre vehicles de tracció mecànica, sobre l’increment de la 

naturalesa urbana i sobre la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries. 

Les propostes de cara al 2017 és continuar amb la mateixa línia d’ajudes. Aquí 

hauríem d’afegir el que sí que vam parlar de les famílies monoparentals. Com abans he 

anomenat, en aquests casos ho buscaríem mitjançant aquests tipus de tarificacions 

socials. 

Gràcies, i una vegada explicat, els passaria la paraula als diferents grups. 

Sr. Martín- Buenas noches a todos. A ver, como siempre, agradecer el power point, 

además cada vez se ve mejor, se ve que el proyector es más bueno, gracias, Manel. Y 

dicho eso, comentar un par de cosas, pero con bastante brevedad. A mí 

particularmente me hubiera gustado que estas cifras que se nos han dado hoy se nos 

hubieran dado en la comisión informativa. En la comisión informativa estas cifras los 

grupos políticos no las vimos, ni se nos dijo ni se nos comentó, ni nada parecido, se 

nos dijo que nos íbamos a las ordenanzas tipo de la «Dipu», y poco más, y las cuatro 

variaciones que ha habido. Por lo tanto, gracias por la información. 

Después, como bien ha dicho el alcalde, estamos hablando de unas ordenanzas fiscales 

que son técnicas. Simplemente hemos cogido las de la Diputación y las hemos 

trasladados a un papel. Es decir, hemos hecho algo que es «corta y pega», y ya está –

y ya está.  
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Tres: no somos conscientes de que las ordenanzas fiscales es tal vez el pleno donde 

más política hay. Manel por fin, después de muchos años, en el pleno de 2015 

reconoció que el pleno de ordenanzas fiscales era un pleno político. Y en estas 

ordenanzas que se nos han presentado hoy no hay política –no hay política– es 

simplemente una cuestión de números, una cuestión de incremento cero, y no se nos 

ha dicho, por ejemplo, qué incremento nos impone el Estado en el IBI este año. No se 

nos ha dicho. El año pasado fue el 10, nosotros lo subimos, si no recuerdo mal, un 3, 

para compensar una bajada por el tema de rústica y urbana que nos ha comentado el 

alcalde, pero este año no se nos ha comentado. 

Dicho eso, que simplemente es a nivel informativo, evidentemente no vamos a entrar 

a desgranar los temas de las ordenanzas y demás. Nos gustaría hacer un comentario 

también al final en el tema de la tarificación social. El tema de la tarificación social, 

nosotros entendimos, y espero que nos lo aclaréis, que iba al pleno de noviembre, y 

por lo tanto, que sería todavía susceptible de negociar y susceptible de enmendar, y 

susceptible de hacer aportaciones. Si no es así, nos hemos colado nosotros, no el 

equipo de gobierno sino que nosotros lo entendimos mal.  

Dicha esa previa, discurso del año pasado. En el discurso del año pasado, Iniciativa 

dijo: «Un equipo de gobierno en unas ordenanzas fiscales debe de llamar a la 

oposición, debe de negociar con la oposición y debe de escuchar a la oposición.» Si eso 

es así siempre, evidentemente, es todavía más necesario cuando tenemos un equipo 

de gobierno que está compuesto actualmente por 5 concejales. Por lo tanto, va a llegar 

a un pleno, en el cual presenta unas ordenanzas fiscales a unos grupos a los cuales se 

les informó en la comisión informativa, en la que no se nos dio ni un santo número –no 

se nos dio ni un santo número– y se nos pide que hagamos un contrato de adhesión, o 

sea, que digamos «sí», «sí» a esos números, ahora y aquí. No hemos negociado, no 

hemos hablado, no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos llegado a ningún acuerdo. 

Nos pedís una adhesión. 

Iniciativa ya dijo de forma reiterada en el 2015, 2014 y probablemente antes, que 

nosotros no íbamos a apoyar ninguna ordenanza fiscal en la cual no hubiera una 

negociación conjunta de ordenanzas, es decir, de ingresos de política fiscal, y una 

negociación de presupuestos, es decir, de gasto, que íbamos a decir siempre «no». Por 

lo tanto, nos habéis abocado a que digamos «no». Pero es que no nos habéis dado ni 

la posibilidad de que digamos «sí» en ningún momento –en ningún momento. Por lo 

tanto, a ver, yo creo que en este período, esperemos que sea de interinaje, hasta que 

nos habituemos todos a que estamos en este juego de minorías mayoritarias y 

minorías minorías, a ver si somos capaces de establecer un diálogo fluido y un diálogo 

constructivo entre todos, para poder llegar a plenos en los cuales podamos satisfacer 

lo que nos demanda el pueblo, que es que trabajemos para el pueblo. Pero 

evidentemente, este no es el camino. Este no es el camino.  
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En el pleno del 29 de septiembre ya se aprobó, si no recuerdo mal, un tema del 

remanente, con el voto positivo de Iniciativa, y ya dijimos que no se nos había pedido 

nuestra opinión, pero que como creíamos y éramos conscientes de que la mayoría de 

las partidas eran buenas para el pueblo, esta vez adelante, sin problemas. Pero más 

cheques en blanco, no. Se acabó allí, y lo sentimos. Gracias. 

Sr. Alcalde – Gràcies, senyor Martín. Senyor Álvarez? 

Sr. Álvarez – Sí, molt breument. Té raó el senyor Dani, no hem vist els números fins 

avui, i a més ha recordat una cosa que havíem dit en anys anteriors: que aquest ple és 

un ple eminentment polític i s’han de marcar línies i s’han de fer propostes, i no veiem 

propostes.  

Han quedat dos temes que poden ser importants a nivell d’ingressos un i de despeses 

l’altre, han quedat pendents que ens convoquin, perquè no hi ha una proposta de 

govern, i suposo que esperaran que les propostes arribin de l’oposició. Concretament, 

em refereixo al tema de la taxa de guals, que sabem que hi ha una feina feta molt 

bona, felicitar la persona que ho va fer i les persones que van col·laborar en què es fes 

la feina, però que ha acabat en un no res, i que no he entès massa bé quin era el 

problema, perquè al final, qui ha de decidir si els rebuts s’incorporen o no s’incorporen 

al padró som nosaltres, és el govern. És el govern qui ha de fer la proposta, i el govern 

no està fent cap proposta en aquest sentit, i no sabem per què. No sabem si és que té 

por... El que passa és que la incorporació d’aquests rebuts que sabem que s’han 

d’incorporar, el que genera és un tracte diferent a diferents veïns del municipi. Hi ha 

gent que està pagant i hi ha gent que no està pagant. Per tant, val la pena que ho 

tinguem en compte. S’han de prendre decisions, i la proposta ha de ser de l’equip de 

govern. 

I respecte al tema de despeses –aquest era d’ingressos– diuen que ens convocaran a 

una propera reunió amb SOREA. És curiós perquè sabem que s’han estat reunint amb 

SOREA durant tot aquest any i no ens han dit res d’aquestes converses. En tot cas, la 

informació que podem tenir és perquè ens ha arribat per altres bandes. I sabem també 

que curiosament no s’han arribat a conclusions ni a decisions perquè la culpa 

aparentment era nostra, no?, quan no teníem noticia d’aquestes reunions. 

Dit això, quant als números, vostès, com ha comentat ja el senyor Dani, no han 

escoltat l’oposició. Nosaltres, quan encara formàvem part del govern, com a grup vam 

fer una proposta el dia 8 de setembre concretament, que vam enviar per correu 

electrònic a tots els companys de govern, amb el que vam fer una proposta, i només 

llegiré la frase última, que era: «Per part nostra, estem en condicions de començar a 

parlar d’aquests temes a nivell de govern. Una vegada es cregui convenient, podríem 

convocar l’oposició.» Doncs, no en vam parlar com a govern, i no vam convocar 

l’oposició. I pel que veiem, han continuat igual. A nosaltres no ens han dit res, no han 

comptat amb nosaltres, i així és difícil que certes coses puguin tirar endavant. Gràcies. 
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Sr. Alcalde – Sí, gràcies. Senyor Fernández? 

Sr. Fernández – Sí. Primer, constatar el que han dit els altres dos membres de 

l’oposició que han parlat, que és que s’arriba a unes ordenances després d’un cert 

temps en què no hi ha hagut una reunió prèvia fora del que és la comissió informativa. 

No hi ha hagut una reunió prèvia de tots els grups municipals per debatre això. Això és 

un fet, diguem-ne, preocupant, perquè si es fa quan es té majoria, quan no es té 

majoria s’ha de fer amb més força, perquè és la manera d’intentar treballar per 

assegurar que els projectes surtin endavant. 

Nosaltres compartim, com alguns dels altres grups, el fet que en aquests moments 

l’increment d’impostos, taxes i preus públics sigui zero. Tenim un IPC que ara ha 

començat a pujar una mica però fins ara ha estat, en aquests últims mesos, negatiu 

fins i tot, per tant, això ho compartíem. Quan, en algun moment, vam tenir una 

conversa amb el grup de govern i ens van comentar això, que la seva disposició era no 

incrementar, nosaltres vam dir que nosaltres, la nostra posició era menys, o sigui, no 

deixar-ho a zero sinó baixar-ho. Baixar-ho, no d’una forma indiscriminada, sinó 

utilitzant un instrument que es va posar en marxa en aquest ajuntament fa un parell 

d’anys, que és l’instrument de la tarificació social. I vam comentar dos supòsits que 

per a nosaltres és molt important que s’incorporin la tarificació social. Un afecta a un 

preu públic, que és el de les escoles bressol, per facilitar, tenim un problema d’accés 

de persones a les escoles bressol, en alguns casos per tema econòmic, per tant, 

incorporar aquest element. I un segon element, que era l’equiparació en tots els 

impostos, taxes i preus públics de les famílies monoparentals, als beneficis que tenen 

les famílies nombroses. 

Nosaltres avui els diem que per obtenir la nostra abstenció necessitem un compromís 

per part del govern que en el ple de novembre es portarà a aprovació la incorporació 

en l’ordenança la tarificació social d’aquests dos elements que he explicitat. Incorporar 

els preus públics d’escola bressol amb els mateixos condicionants que a la resta de 

tarificació que ja teníem, els mateixos supòsits, i l’equiparació en tots els impostos, 

taxes i preus públics que té en actiu l’Ajuntament de la Roca de les famílies 

monoparentals els beneficis de les famílies nombroses. Si això, aquest compromís que 

això es presentarà en el ple ordinari del mes de novembre es fa per part del govern, 

nosaltres ens hi abstindrem. 

Sr. Alcalde – Gràcies, senyor Fernández. Contestarem... molt bé, començarem 

agafant el tema de la tarificació social. Nosaltres, Dani, no hem dit que no pugui haver 

variacions en el tema de la tarificació social, eh? A més, en això sí que vam dir que si 

hi havia alguna variació després d’alguna d’aquestes preguntes, això es portarà en un 

proper ple i, per tant, aquí és on s’haurà d’agafar i modificar aquestes tarificacions 

socials com tots decidim i, per tant, aquí també sabrem com disposem d’aquestes 

tarificacions. Per tant, en això em remeto al mateix: la voluntat de fer la baixa hi era, 

el que passa és que ens vam trobar amb això: que com que no era la mateixa 
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regulació, una per llei i l’altra per tarificació, l’equiparació amb les famílies 

monoparentals les haurem de fer així. 

Jo l’única cosa que li puc dir és agafar el compromís de tot, tot, no ho sé, per si hi ha 

alguna cosa que legalment no es pugui complir per qualsevol variació. Aquesta seria 

l’única cosa que jo diria, per matisar-ho, eh? Si no, tot el que es pugui complir, 

evidentment cap problema per fer el tractament d’aquestes tarificacions de 

monoparentals igual que les famílies nombroses. Per tant, aquí sí que hi estaríem 

d’acord.  

Torno cap al senyor Martin. Sempre, és veritat, eh?, vostè sempre ho ha dit, que és el 

ple més polític, i és veritat, fins l’any passat no li va reconèixer, encara que ara sí que 

sembli que el senyor Álvarez ho ha reconegut sempre, perquè no és veritat, sempre ho 

hem viscut en la manera de defensar-ho, però té raó, és veritat. I el que estem fent és 

que qualsevol proposta i qualsevol despesa després d’aquests diners és quan fem la 

política també. No només a l’hora de les ordenances, que evidentment li reconec i, 

com no pot ser d’una altra manera, té raó, però això estava lligat a un pressupost en 

què després hem de veure com ens gastarem aquests ingressos, d’acord? 

Evidentment, la voluntat hi és. La veritat sigui dita, molta d’aquesta..., el «copiar i 

enganxar» que diem, o del tema de la no negociació, bé, com que s’ha fet sempre no 

hi ha hagut unes modificacions. És cert que probablement, probablement no, segur, no 

ho hem fet bé, tampoc hem rebut cap proposta i per tant potser haguéssim pogut 

acceptar-la o no, no ho sé. Evidentment avui, amb la situació actual, sabem de les 

necessitats també d’aprovar aquestes ordenances i, per tant, de les peticions que es 

poden fer i que hi podem estar d’acord o no, però n’hi ha moltes que sabem que són 

necessàries. 

El tema de... el tema de la tarificació social l’he contestat ara al d’això, per tant, no hi 

ha cap problema, i a més, la realitat és que potser hem de decidir també que hem fet 

un esforç com a municipi per unes tarificacions que potser després, ara no s’estan..., 

en els darrers anys no s’han complert les necessitats de previsions i, per tant, aquí 

haurem de seure i veure per fer redistribucions, i que aquí no hi hagi uns sobrants en 

algunes partides, com ha sigut el cas i, per tant, potser no estaven ben 

dimensionades, i per tant s’haurà de fer una redistribució nova, i aquí ho podrem 

valorar entre tots.  

El tema d’aquests números, doncs, de ben segur que és culpa meva no tenir la 

presentació aquesta per haver-los-la pogut exposar en la comissió informativa. Segur 

que no tornarà a passar, de qualsevol d’aquestes presentacions se’ls farà la 

presentació, i si és possible, doncs, els hi enviarem amb temps perquè les puguin 

estudiar abans i, per tant, així puguem avançar més.  

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

Codi Segur de Validació d6107615666f4cbba66c0547b2d60783001 Data document: 29/11/2016

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

Signatura 1 de 2

Cèsar Romero García 29/11/2016 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/11/2016 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=d6107615666f4cbba66c0547b2d60783001


 

16 

El tema del senyor Álvarez, que algunes d’aquestes propostes, tant en ingressos com 

en despeses, són decisions que potser fan por, bé, no cal...no, simplement són coses 

que no és que se sospitessin, se sabien, el que passa és que no se sabia el volum 

d’aquesta realitat. Per tant, per què? Perquè a més, amb discussions i amb xerrades 

que hi ha hagut, on vostè també hi era present, les ha nomenat. Ha dit: «No sabíem 

quants no pagaven, però que n’hi havia ho sabíem.» No sabíem el número. Molt bé, 

doncs, és veritat, no sabíem el número però ja ho sabien. Això sí, el que no sé és el 

temps que feia que ho sabien. 

La següent, el tema de les reunions amb SOREA. No és cert, vostè sabia que ens 

havíem reunit, no tantes vegades, perquè la darrera vegada que ens van dir això va 

ser arran d’un problema que hi va haver amb una veïna del poble, a qui se li tallava 

l’aigua i aprofitant aquelles reunions ho van traslladar, i precisament li ho vam 

explicar. O sigui, amb això estic plenament convençut que vostè ho sabia. Una altra 

cosa és que potser en aquestes reunions, si la fem, aquests altres interlocutors potser 

també ens explicaran, ells, com van anar aquestes, per què al 2014 sí que es va fer, 

per què al 2015 no es va fer? Potser ja no serà una interpretació de l’Albert Gil el que 

poden creure o no creure, i creure el senyor Álvarez. Bé, doncs, fem-ho, cap problema, 

ja ens explicaran els perquè, no? I el que li deia l’altre dia, # és no és, per tant, no 

l’agafarem. En aquestes coses serà tan fàcil com reunir-nos amb ells i que ens 

expliquin quantes vegades ens hem reunit amb SOREA, aquestes suposades no sé 

quantes vegades, i amb això també ens ajudaran. 

Per què no ho girem directament? Doncs, pel que li he comentat: perquè la feina està 

feta, perquè s’ha enviat a la Diputació, perquè precisament no es girin rebuts que 

després no sigui factible el seu cobrament. Probablement, si no fos això, els podíem 

haver enviat fa dos o tres anys, segur, també. Enviar-ho és gratis, si després ells no 

estan d’acord ja ho retornaran o faran el que creguin oportú, per tant, la feina s’ha fet 

pels serveis tècnics, i els serveis tècnics diuen que aquest termini és el que s’ha de 

complir. Que ara les decisions polítiques han de passar per sobre de les decisions 

tècniques? No ho dubto pas, que vostè ho cregui així, però nosaltres no. Per tant, si els 

tècnics diuen que aquests són els passos a seguir, doncs, els seguim. I si no són així i 

és veritat que podem prendre la decisió política i tirar pel dret, no fer cas i després que 

siguin de dubtós cobrament alguns, molts o pocs, doncs, bé, això són decisions que a 

cadascú li toca prendre. Que potser en el moment en què a vostès els va tocar prendre 

tampoc les van prendre, eh?, però bé, ho acceptem. 

El tema de..., bé, això que li comentava, que vostès treballaven, senyor Fernández, 

perquè l’increment no fos zero sinó que fos negatiu. En aquest sentit, per tant, jo li dic 

que no hi ha d’haver cap mena de problema. Ho enteníem quan ens ho va comentar, 

perquè enteníem que era normal que aquestes famílies monoparentals i altres 

situacions en què ens puguem trobar s’hagin d’anar filant perquè si no ens trobem 

amb això, que hi ha partides que potser estan més dimensionades i en altres potser 

hauríem de fer més ajuts, per tant, cap problema a poder-ho fer. 
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Sí, sí, això és aquesta diferència que estem..., bé, l’hem comentat, el tema de... 

sobretot aquesta sí que és..., bé, aquesta baixada d’ingressos sí que és una feina que 

feia molt de temps que estava per fer-se, tant per l’Àrea de Territori i l’Àrea d’Hisenda, 

bé, de Serveis Econòmics. Prenia possessió, em sembla, el més de juny, i el mes de 

juliol rebíem una carta, i el mes de setembre s’havia de fer una feina i contestar. 

Recordo que l’interventor va fer la petició, no es va poder tramitar, i, per tant, hem 

tingut en un padró del 2016 aquesta xifra, que l’any passat ja no hauríem d’haver 

tingut. Per tant, aquesta baixada no l’hauríem de tenir ara de cara al 2017, si no ja 

l’hauríem d’haver tingut de cara al 2016. Aquí realment és on, aquesta baixada 

d’ingressos, hi ha la quantitat important d’aquests 96.000 que després no ingressem. 

Gràcies. 

Sr. Martín – Sí, cuatro cosas muy breves. A ver, Albert, el alcalde, nos ha dicho que la 

política se lleva en el apartado del gasto, es decir, presupuesto. Sí lo has dicho Albert, 

sí. Cualquier propuesta es política, sobretodo el gasto. Textual. De todas maneras es lo 

mismo, da igual. No, puede ser, con la edad se pierde capacidad auditiva. Pero bueno, 

es lo mismo. Se haya dicho o no se haya dicho, da igual. La política es tanto la política 

fiscal como la política monetaria, eso es política. El hecho de que la ciudadanía de La 

Roca, desde el punto de vista fiscal se le incremente o no, o se le permita deducciones 

o no, o se le permita unificaciones o no, y haya decrementos en los impuestos, tasas y 

precios públicos, eso es política. Luego, qué se hace con estos ingresos también es 

política. Todo, todo es política. Simplemente, si lo he entendido mal, pues mira, lo he 

entendido mal y punto. Simplemente establecer que desde Iniciativa siempre hemos 

dicho que tanto el pleno de ordenanzas fiscales como el pleno de presupuestos son los 

plenos políticos por excelencia en el ayuntamiento. Si lo he entendido mal, 

simplemente remarcarlo, porque igual lo he entendido mal. Tampoco nos duele 

prendas reconocerlo. 

Esperaba que se nos dijera que no se han recibido propuestas. Lo esperábamos. 

Porque es verdad que el concejal del momento de Hacienda nos mandó un mail a todos 

los grupos políticos, la fecha no la recuerdo, diciendo que quedaba a la espera de 

recibir todas las comunicaciones por parte de los grupos políticos, todas las propuestas 

que hubiera de cara a las ordenanzas fiscales, y si no recuerdo mal, de cara a los 

presupuestos también. 

Nosotros, o al menos yo, como dinosaurio de la política y demás, digamos que las 

discusiones vía mail o las discusiones vía Whats App o cosas de éstas la verdad es que 

no me van. Yo lo que esperaba es que, como bien se hizo y se empezó en el año 2012 

y luego en el 2013 con más hincapié, es que hubiera una reunión en la cual los grupos 

políticos nos viéramos y los grupos políticos pudiéramos, con los números del equipo 

de gobierno, que es el que los conoce, hacer aportaciones. Y probablemente 

hubiéramos podido hacer, o no –o no. Porque el que tiene la obligación de establecer 

unas directrices dentro de todo el tema político del ayuntamiento es el que gobierna –
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es el que gobierna. Y nosotros pues ayudar, empujar y estar al lado. Ahí estamos de 

acuerdo. 

Y nos dices que hubiéramos aceptado o no. Bueno, tal vez lo veremos en el pleno de 

noviembre. En el pleno de noviembre lo veremos. Y simplemente una cosa. En el tema 

de la bajada del IBI, de estos 89.514 euros, recordar una cosa: muchos ayuntamientos 

de la comarca, ya en las ordenanzas fiscales de 2015 para aplicar a partir del 1 de 

enero de 2016, pusieron decrementos dentro del IBI en la comarca, que es lo que 

antes el señor Carlos Fernández, del PSC, ha dicho, que no solo podíamos estar 

hablando de incremento cero sino de decrementos. Por lo tanto, a ver, sería una línea 

que ya han tirado adelante otros ayuntamientos. Simplemente esto. Veremos en el 

pleno de noviembre, hablemos allí. 

Sr. Alcalde - Gràcies, senyor Martin. Senyor Álvarez? 

Sr. Álvarez – Gràcies, senyor Gil. En algun moment m’ha semblat que vostè era 

oposició i que jo era el que havia de donar explicacions, quan resulta que aquí el que 

ha de donar explicacions és vostè, eh? 

Començaré per una de bona, eh? Diu: «No hem rebut cap proposta.» Ja li ha recordat 

el senyor Dani el que ha passat en el seu cas, però és que això no és veritat, nosaltres 

sí que hem fet una proposta, i a més a més recordo que el company del PP també va 

fer una proposta. Per tant, han tingut propostes. O el govern ha tingut propostes. Qui 

no ha fet propostes és el seu grup, cap proposta, i aquesta és la veritat. 

A veure, molt ràpid, eh?, perquè tampoc val la pena. Els 89.000 euros que vostè posa 

aquí, en aquesta diapositiva, de menys, que ha dit que no estaven restats l’any passat, 

miri-s’ho bé, perquè l’any passat vam restar 100.000 euros. Per tant, sí que estaven 

restats. 

Respecte a SOREA, l’any 2000..., les taxes del 2017, per tant, el ple d’avui, les taxes 

del 2016, per tant, ara fa un any, el responsable d’aquests dos anys és vostè. Del 

2016 i del 2017. I sembla que fent d’oposició hagi intentat dir que els responsables 

eren uns altres.  

I per acabar, una sèrie de frases que, bé, que formen part del seu discurs, eh? «La 

voluntat hi és.» Miri, doncs, val, aceptamos pulpo. Val? Però és que no és suficient, 

aquí tots som voluntariosos i hi posem molt, però alguns han de fer alguna cosa més 

que posar voluntat. Per tant, vostè ha de fer molt més, no només ha de posar 

voluntat, eh? No dubtem que la voluntat hi és. 

«Probablement no, segur que no ho hem fet tot bé.» Aquesta frase és una de les que 

vostè sistemàticament treu, no? Un clàssic. «Probablement no, segur que no ho hem 

fet tot bé.» És veritat, no ho hem fet tot bé. 
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Una altra: «Segurament és culpa meva no tenir els números.» Bé, ara ja ha dit que 

segurament no ho ha fet bé, que segurament és culpa seva, i que, a més a més, té 

voluntat. Hauria de fer un pas més endavant i potser fer alguna cosa més.  

Miri, com no treballi ho tenim pelut. I aquestes ordenances no estan treballades, i és la 

veritat. O sigui, allò fàcil és: ens han dit que no volen increment, intentarem presentar 

això, no ho hem treballat, perquè està clar que no ho han treballat, segur que no ho 

han treballat, i ho intenten portar un ple amb l’ham que no s’incrementen taxes ni 

impostos. Però clar, és que s’ha de demostrar alguna cosa més, senyor Gil. 

I el tema dels guals, ha dit que per què no ho havíem enviat fa dos o tres anys. perquè 

la feina no estava feta. Els guals es van començar a girar fa quatre anys, després 

d’una feina que també va fer un pla ocupacional, i que ens va fer no sé si era..., no 

recordo el nombre exacte dels rebuts, una primera tanda de rebuts que després es va 

incrementar amb una segona tanda de rebuts, també amb un pla ocupacional, i 

aquesta era la tercera tanda. Per tant, ho hem anat fent de manera paulatina, que és 

com s’han de fer les coses aquestes, i intentar fer-ho bé. Però ara mateix no s’està 

girant perquè vostès no volen. I aquesta és la realitat. 

Un últim detall, perquè clar, sobre temes de compromisos, pactes, escrits i no escrits, 

en tenim una mica d’experiència –tenim una mica d’experiència, sí. Per tant, demanar 

compromís sense més, doncs, és esperar molt. Gràcies. 

Sr. Alcalde – Senyor Fernández? 

Sr. Fernández – Sí, una qüestió. He entès, i m’agradaria que ho explicités, el 

compromís de presentar la modificació de l’ordenança de tarificació social en el ple de 

novembre. Llavors, hi ha una qüestió que ha comentat, que és el tema que no 

s’exhaureixen les partides. Aquí jo crec que cal fer un esforç, abans de redimensionar-

les, d’assegurar que això arribi, perquè hem comprovat que hi ha hagut dificultats 

d’arribar, perquè hi ha persones que per les seves condicions personals tenen dificultat 

d’accés a la informació a vegades. Per tant, abans de plantejar tocar a la baixa 

aquestes partides, jo faria un esforç. Se n’ha fet, però faria un esforç encara més gran 

per intentar arribar al màxim possible. 

Nosaltres necessitem l’especificació perquè no ha dit en el ple de novembre, 

necessitem l’especificació que això es presentarà en el ple de novembre de 2016. Si 

això es dóna, nosaltres ens hi abstenim. 

Sr. Alcalde – Gràcies. Avui em dec estar explicant més malament de l’habitual. Sí, sí, 

em sembla que he dit..., el que he dit és, l’única cosa que he dit és agafar el 

compromís a tot el que vostè m’està dient que tot el mateix que es fa amb les famílies 

nombroses es pot fer amb les monoparentals. Només li he fet la cueta de «mentre no 

hi hagi res que ens digui que no es pot fer», si no, endavant a tot. Per tant...  
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(Veu de fons.) 

No, no, exacte, vull dir... Simplement perquè vostè m’ha anomenat unes coses, i el 

que no voldria també és que després diguessin: «Mira, vam dir tal, ens vas dir que sí, i 

ara ens dius que no.» Simplement és això. No, no, sí, al ple de novembre portem... Ho 

treballarem. La següent cosa en què em dec haver explicat malament és que jo no he 

dit que s’haguessin de tirar a la baixa, sinó que el que he dit és que potser hem de 

veure si s’ha de canviar que vagin a alguns altres, dintre de les pròpies tarificacions, i 

que s’ha d’estudiar per què les tenim així. Perquè si en principi crèiem que ens havien 

de gastar vint i només ens n’estem gastant dotze, aquí hi ha una diferència en què 

probablement hem de fer una feina de valoració de per què està passant. 

Torno al principi. El senyor Álvarez ha volgut contestar una cosa. Jo li vaig passar a 

vostè una informació, per tant, sí que és veritat que probablement vostè diu que no 

s’ha de fer per mail, error meu, tornem-hi, apunti, torno a dir que jo m’equivoco. Bé, 

suposo que no estem acostumats a què en aquest ple ningú digués això. Gràcies per 

recordar-m’ho, perquè a més m’ho sentirà dir moltes vegades, en diferents ocasions.  

El que sí que és veritat és que nosaltres, o en aquest cas jo personalment, em trobaré 

responent coses per a les quals no tinc una formació, i que probablement, vostè fa 9 

anys i tres mesos no tenia, o sí que tenia, no ho sé, no ho recordo. Però segur que 

amb el temps ho faré més bé, i sabré, doncs, tot aquest tipus d’informació que no tinc, 

o que no se m’ha traslladat...no, no, simplement vostè està...per això. És que crec que 

optaré per directament certes preguntes, com vostè bé ha dit, si jo les contesto 

sembla que estigui fent d’oposició, o faig d’oposició i vostè fa de govern, per tant, en 

algunes d’aquestes coses que vostè dóna per fetes i que em fa sentència, directament, 

com vostè bé diu, no faré més d’oposició, per tant, no les contestaré. Són d’aquestes 

coses que vostè deixarà com un comentari més, i la gent creurà a qui cregui oportú, 

perquè si no, és veritat, sembla que jo estigui fent oposició contestant algunes de les 

seves respostes. 

Les voluntats no ho són tot, és cert. Els tempos tampoc estan ajudant, perquè a més, 

ens hem trobat amb unes situacions això, de voler allargar tempos per poder tenir més 

temps també per fer reunions, pactes o arribar a acords, i el temps se’ns menja per  

les publicacions, pels calendaris, com els hem comentat abans. Una excusa? 

Probablement ho podem entendre així. Bé, són, amb les tonteries dels dissabtes hem 

perdut una setmana i mitja. Després, si esperem una setmana més, l’aprovació la fem 

el dia 23 de desembre, per tant, ens anem a 24, 25, 26, 27 és l’últim dia... O sigui, 23 

és l’últim dia per presentar al·legacions, si n’hi haguessin, que tampoc seria, no sé si 

molt normal o no però poden existir-hi, per tant, ens podríem trobar havent de fer un 

ple extraordinari per acceptar les al·legacions o no amb data 28 o 29 de desembre, i 

trobar que passa qualsevol cosa i no les tenim efectives. Doncs, sí, ens hem assegut 

amb els serveis tècnics, i hem cregut que havíem de fer aquestes dates per poder-hi 

arribar. 
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El tema de les aportacions o no. No és tant el fet de...tornem-hi, si és d’algú la culpa 

evidentment és nostra i, per tant..., o meva en aquest cas, i perquè ho faré sempre. 

Qualsevol cosa que passi l’acceptaré jo com a pròpia. Per tant, no esperin que encara 

que hi pugui haver un error de qualsevol tipus per part d’algú altre, jo no l’assumeixi i 

l’anomeni com a meva. Potser és la meva manera de ser o potser és que jo ho faré 

així.  

Per altra banda, bé, algunes de les altres coses seria entrar en aquests «i tu més» o 

«tu diferent» o..., per tant, és la seva visió de com han anat les coses. No compartim 

la mateixa, i com no pot ser d’una altra manera, li ho respecto, però jo tinc la meva 

personal i no la comparteixo.  

Tarificació social amb aquesta voluntat. Farem una altra cosa, farem una reunió ben 

ràpida per tal que es pugui explicar el que ja coneixem, que és com estan posades 

aquestes tarificacions, buscarem els tècnics pertinents perquè ens acompanyin en 

aquesta reunió que podem tenir, per veure aquestes partides on han quedat o no, o les 

que haurem de dimensionar amb més diners i les que no, i aquí esperem poder fer 

aportacions nosaltres, i que vostès ens puguin fer les que creguin oportunes o no, és 

igual, això ja vindrà. Agafo el compromís, la setmana vinent mirarem de tenir un dia 

d’aquests una agenda on suposo que ens anirà bé fer-ho al vespre, i que si vostès 

creuen oportú que a part de ser-hi, no només els portaveus, ja que ens acompanyen 

sempre, també els suplents, ho podem obrir, si volen, a tots els regidors, perquè crec 

que també és un tema força important, per no dir dels més importants que estem 

tractant la majoria de vegades en el plenari, i potser és millor que tots els regidors, si 

així ho desitgen, puguem assistir i fer la reunió, per exemple, en aquesta mateixa sala 

de plens, però fer-ho acompanyats dels tècnics i que ens expliquin aquestes 

necessitats. 

Si ho entenen així, doncs, faríem una convocatòria genèrica tots els regidors i 

regidores. Si els sembla bé, de cara a la setmana vinent els convocarem, i farem 

aquesta feina, i els convocarem per poder-los ensenyar aquesta tal i com està avui en 

dia, i poder rebre aportacions.  

Bé, passarem a votació. 

Votacions: 

Es desestima el dictamen, per 7 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups 

municipals de CIU (4), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1), 5 vots a favors, manifestats pels 

regidors del grup municipal d’ERC i 5 abstencions, manifestades pels regidors del grup 

municipal del PSC 
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Sr. Alcalde.- Si, perdó. Cinc vots favorables, 5 abstencions i 7 vots en contra, per 

tant, les ordenances no tiren endavant, queden sobre la taula, i bé...  

Sr. Ros– Senyor alcalde, no queden sobre la taula, simplement no s’han aprovat. 

Sr. Alcalde – Sí, clar, clar, perdoni. Doncs, això, queden no aprovades.  

Sr. Ros – Queden no aprovades. És una de les qüestions que li vam referir en 

l’anterior ple, per sotmetre’s a una qüestió de confiança. No té la confiança del plenari, 

hi ha tres qüestions... 

Sr. Alcalde – No. Em sembla que si vostè volia intervenir podia haver fet totes les 

intervencions del seu grup i haver acabat amb aquesta voluntat.  

Sr. Ros – És una explicació de vot. 

Sr. Alcalde – No, això no és una explicació de vot. 

Sr. Ros – Sí, és un aclariment. 

Sr. Alcalde – Doncs, llavors expliqui el seu vot.  

Sr. Ros – El que li estic dient és que en una situació com aquesta, quan un equip de 

govern està en minoria i no aconsegueix aprovar els pressuposts, planejament o 

ordenances, l’alcalde té l’opció d’intentar-ho a través d’una qüestió de confiança. 

Convoqui un ple extraordinari i sotmeti’s a una qüestió de confiança.  

Sr. Alcalde – Molt bé, gràcies. Això no és una explicació de vot, però li agraeixo molt. 

Perfecte. Donem... 

Sr. Fernández - A mi m’agradaria fer, si és possible, una intervenció, perquè..., és a 

dir, no és una explicació de vot, jo he explicat el meu vot. És una preocupació, és 

manifestar la preocupació que avui, per primer cop, no s’aproven unes ordenances 

fiscals a l’ajuntament del municipi. No s’aproven presentant-se en ple. És a dir, no com 

el pressupost del 2016, que no s’ha aprovat perquè no s’ha presentat, sinó que s’ha 

presentat i no s’ha aprovat. A veure, això ens està dient coses, ens està dient que 

venim a un ple sense saber què passaria, i això és preocupant. O potser se sabia, però 

això és preocupant. A mi sincerament em preocupa molt, perquè si en un aspecte tan 

important com les ordenances fiscals hem arribat al ple sense saber què passaria i 

s’han tombat...és a dir, pensem que el municipi té una necessitat de projectes 

importantíssims en molts àmbits, en àmbits de serveis públics municipals, en àmbits 

d’inversions, en àmbits de millora, que en la situació actual poden quedar bloquejats. 

Per tant, jo crec que, en aquests moments, la prioritat del govern, la prioritat número 

1 del govern és trobar una majoria estable per tirar endavant els projectes. Sense 

aquesta prioritat, els temes importants no prosperaran, poden no prosperar. 
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Per tant, la prioritat número 1 en aquests moments del govern, a nivell d’urgència, és 

assegurar... La setmana que ve tornem a tenir un altre ple, important també, en què 

es presenten aspectes importants. O sigui, tenim en dues setmanes dos plens 

importantíssims. Valorem el que això significa. El tema d’avui per a mi és un fet molt 

preocupant, per al nostre grup és molt preocupant. Nosaltres hem donat un marge de 

confiança. Ja vam dir que no donaria més xecs en blanc. Per tant, no es tracta d’anar 

posant pedaços, es tractar de definir un projecte i tirar endavant, i per definir un 

projecte i tirar endavant a nivell de municipi, 5 regidors no són suficients. 

Sr. Alcalde – Molt bé. Sí, els anava a donar... senyor Martin? 

Sr. Martín – Yo…, bueno, Iniciativa, no yo, digamos que somos los que hemos 

provocado esto, creo que tenemos que decir un par de cosas. A ver, digamos que no 

estoy de acuerdo con nadie de los que han hablado. Es así de fácil. ¿Por qué? Si 

miramos el histórico de lo que ha hecho Iniciativa en las ordenanzas fiscales desde el 

año 2013, creo que el voto de hoy no le ha sorprendido a nadie. Nosotros, excepto en 

las ordenanzas de 2013, donde votamos a favor, hemos votado siempre en contra. ¿Y 

hemos votado siempre en contra por qué? Porque no ha habido negociación en 

conjunto. Punto. Eso es lo que significa, no tiene más trascendencia que ésa –no tiene 

más trascendencia que ésa.  

Evidentemente que creemos que hay una situación especial, y que el equipo de 

gobierno debe de tener mano izquierda, y debe de aprender a convivir con una 

situación nueva. Evidentemente. Pero no hagamos lecturas que no son. No digamos 

que gracias a Iniciativa no sé qué y no sé cuantos. Iniciativa ha votado «no» igual que 

votó el año pasado, y no pasó nada –y no pasó nada. Igual que votamos el año 

anterior, y no pasó nada. Y por los mismos motivos. Es que yo podía haber venido hoy 

y haber cogido lo que dije en el año 2015, y decirlo de nuevo. Y en el 2015 me parece 

que empecé la intervención –no lo he leído– diciendo que podía haber dicho lo del año 

anterior. O sea, no hagamos lecturas que no se corresponden. 

Pero recogiendo lo que ha dicho Carles –recogiendo lo que ha dicho Carles– es verdad, 

estamos con una situación especial, que es una situación nueva, y todos nos tenemos 

que adaptar. Y el primero que se tiene que adaptar es el equipo que tiene la 

responsabilidad, que es Esquerra, que es el que tiene el gobierno, el que tiene que 

liderar a este pueblo. Simplemente es eso. Pero a ver, desde el punto de vista de 

Iniciativa no hagamos lecturas que no corresponden, ¿de acuerdo? Gracias. 

Sr. Alcalde – Senyor Alcalá? (Veu de fons.) No, ja ha parlat el seu portaveu, a més, 

vostè ho ha justificat també com que era una explicació de vot. Haurem de parlar tots. 

Parli, parli.  

Sr. Álvarez – Miri, vostè ha dit en la seva resposta a les últimes intervencions del 

punt anterior que assumiria la responsabilitat de les decisions i de tot allò que no sortia 

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

Codi Segur de Validació d6107615666f4cbba66c0547b2d60783001 Data document: 29/11/2016

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

Signatura 1 de 2

Cèsar Romero García 29/11/2016 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/11/2016 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=d6107615666f4cbba66c0547b2d60783001


 

24 

bé. Això és el que li estem demanant, que assumeixi la seva responsabilitat. Vostè és 

alcalde, avui és alcalde pels vots de 4 regidors que vostè va fer fora. Si realment 

assumeix la seva responsabilitat, vostè el que hauria de fer és fer el mateix que va fer 

amb nosaltres. O sigui, si a nosaltres ens fa fora, vostè hauria de posar el seu càrrec a 

disposició del ple i aconseguir unes altres majories, si és que pot. Però ara mateix està 

en fals, en una situació, per dir-ho suament, pot democràtica, molt poc democràtica, 

una cosa que no s’entén que vingui de vostè, de veritat, una cosa que no entenem que 

vingui de vostè. Vostè és alcalde perquè nosaltres el vam votar, no es pot aprofitar 

d’aquesta situació. Només volia dir això.  

I recordar-li que acaba de dir en el punt anterior, que vostè assumiria la seva 

responsabilitat. Assumeixi-la, si us plau. 

Sr. Alcalde – Bé, gràcies. En tot cas, això és una cosa que no li pertoca a vostè sinó a 

mi, i jo ja faré el que hagi de fer. Per tant, gràcies. Donem per acabat...  

 

A.2 Modificació membres Comissió municipal de delimitació. 

 

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

de 13 d’octubre de 2016, amb el contingut següent:  

 

“El 23 de juny de 2015, la Direcció d’Administració Local va presentar un escrit, 

amb registre d’entrada 4367/2015, en què ens demanaven que l’Ajuntament 

designés els representants de la comissió municipal de delimitació del terme 

municipal de la Roca del Vallès. 

 

Atès que l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 

regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de els mancomunitats de Catalunya, estableix 

que: 

 

“Si durant la tramitació de l’expedient es produeix la renovació del consistori 

degut a un procés d’eleccions municipals, s’ha de ratificar la comissió de 

delimitació territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de 

delimitació municipal per decret d’alcaldia que amb posterioritat ha de ser 

ratificada pel ple, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests 

acords s’han de comunicar al Departament de Governació i Administracions 

públiques en el termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la seva 

aprovació” 

 

Atès que l’article 28.2 del decret anteriorment referit, estableix que la comissió 

estarà constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’Ajuntament i un 

tècnic, i que l’acord de nomenament s’ha de comunicar a la resta de municipis 

afectats, en sessió plenària, de 13 de juliol de 2015, es va nomenar per a 

l’esmentada comissió a les següents representants: 
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 L’alcalde 

 El Sr. Rafael Ros i Penedo 

 El Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

 Un tècnic designat per l’alcalde 

 El secretari de la Corporació 

 

El 13 d’octubre de 2015, mitjançant resolució d’alcaldia, es va nomenar a la 

Sra. Mercè Albuixech i Valle com a tècnica representant de l’Ajuntament de la 

Roca del Vallès en la Comissió Municipal de Delimitació. 

 

El 16 d’agost de 2016, l’Ajuntament de Llinars del Vallès va presentar un escrit 

en aquest Ajuntament (NRE 4407), en què ens comunicava que han incoat un 

expedient de delimitació del terme municipal de Llinars del Vallès amb els 

termes municipals de Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de 

Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Saserra, Dosrius i 

la Roca del Vallès amb motiu d’unificar la cartografia a l’objecte d’incorporar-la 

al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que està en procés de redacció i ens 

demanen que nomenem, per acord de ple, una comissió amb la mateixa 

composició que la que han creat ells. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, l’adopció dels acords 

següents:  

 

Primer. Modificar els representants de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de la 

Comissió municipal de delimitació : 

 

 L’alcalde, l’Albert Gil i Gutiérrez 

 El Sr. Rafel Ros i Penedo, regidor del grup municipal de CIU 

 El Sr. Francisco García Lorenzana, regidor del grup municipal del PSC. 

 L’arquitecta municipal, la Sra. Mercè Albuixech i Valle 

 El secretari de la Corporació 

 

Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 

Departament de Governació a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, a 

l’Ajuntament de Llinars del Vallès i a les persones designades com a membres de la 

comissió.” 

 

 

Deliberacions:  

 

Sr. Alcalde.- Ostres, la modificació, perdonin. La modificació dels membres de la 

Comissió Municipal de Delimitació. Aquí, en aquest punt, farem una comissió on hi 

haurà representats el senyor Ros, per part de Convergència, jo mateix, com a alcalde 

presidiré, el senyor Francisco García Lorenzana en nom del PSC, l’arquitecta municipal, 

la senyora Mercè Albuixec, i el secretari de la corporació, el senyor César Romero. 

Aquí tenim dos expedients oberts a dia d’avui amb delimitació, un amb Llinars, que és 

qui ens ho demana i per això ho aprovem. L’altre, que ja estava existent també, és 
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amb Les Franqueses, per tant, modificaríem en el mateix sentit. Estaran convidats tots 

els membres dels partits politics que hi vulguin assistir, i per tant, doncs, hi haurà un 

representant de cada partit polític, amb vot només els que he anomenat, amb 

representació, el senyor César Alcalá, i si no recordo malament, el senyor Hidalgo, eh? 

D’acord. 

Sr. Ros- Sí, jo vull agrair al senyor Carles Fernández, del PSC, l’aportació que va fer a 

la comissió informativa. Aquesta comissió –no ho ha explicat el senyor alcalde– 

inicialment no venia amb aquesta pluralitat democràtica, de la composició del plenari, 

sinó que se la quedava completament el Grup d’Esquerra, amb la minoria de govern. I 

és una comissió molt important. És una comissió que fixa els límits de termes, en 

aquest cas hi ha aquest front obert amb Les Franqueses i amb Llinars, però hi ha 

hagut altres problemes amb Dosrius, amb Argentona, amb Vilanova, i, per tant, és una 

comissió que ha de vetllar per quin serà el terme, les fites que s’han de respectar, i 

ben bé on està tot situat. Per tant, és important aquesta obertura, i gràcies a què el 

senyor Carles Fernández va fer l’aportació que havíem de tenir una representació 

plural, en aquest moment aquesta comissió entenc que s’aprovarà per unanimitat 

perquè tots els grups hi vam estar d’acord. No hi poden estar amb vot els grups més 

petits perquè l’estructura tècnica d’aquesta comissió només permet cinc membres, i 

dos són tècnics, el secretari i l’arquitecta municipal. Per tant, s’ha fet d’aquesta 

manera amb l’acord de tothom, però això es va canviar a la comissió informativa. 

Gràcies.  

Sr. Alcalde – Bé, gràcies. Com vostè ha explicat, també ha obviat una cosa que és 

que nosaltres vam fer la consulta per veure si podien haver els membres representats, 

tots els membres, precisament per això. sí que és cert que es va fer aquesta proposta, 

i aquesta proposta és per la comissió..., això que estem aprovant és només per a 

aquesta comissió. Cada comissió que s’hagi de fer de delimitació s’ha de crear i s’ha 

d’aprovar per ple, no aprovem una que és per a tots. En aquest cas també agafem la 

que hi havia anteriorment i la modifiquem. Per tant, en les properes això sí que ho 

hem de veure. Si continuem amb aquesta situació, doncs, s’haurà de fer la mateixa 

redistribució, si hi ha algun altre tipus de situació, en aquell moment es decidirà la que 

es cregui més oportuna. 

Sr. Fernández – Si em permet un segon... La meva aportació anava en el sentit que 

com que és una cosa que després sempre s’ha de ratificar en un ple, és bo que estigui 

formada per..., que representi al ple. Quan hi ha un govern amb majoria absoluta ja 

representa una majoria del ple, per tant, en aquest cas, per evitar qüestions que 

després poguéssim debatre o dificultar la seva aprovació, doncs, la nostra aportació 

era en positiu, per assegurar que aquestes coses es fessin d’aquesta manera. 

Senzillament matisar que aquest era l’objectiu. 

Sr. Alcalde – Passem a votació? 
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Votacions: 

S’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents. 

 

I ara sí, donem per finalitzat el ple, quan són les 21 hores i 30 minuts. Gràcies per 

venir i fins el proper dijous.  

 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 

hores i 30 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     El secretari 

Albert Gil i Gutiérrez    César Romero i García 
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