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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 10 
D’ABRIL DE 2017 NÚM. 3/2017

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
                     Sr. Albert Bassa i Berenguel 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. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, essent les 20.01 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 
Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència del Sr. Sr. Andrés Hidalgo i Aragón del grup municipal d’ 
ICV-EUIA, el qual havia, prèviament, excusat la seva absència i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de 
l’ordre del dia indicats a la convocatòria:

Sr. Alcalde.- El Sr. Carles Fernández ens ha demanat...

Sr. Fernández.- En tot cas, nosaltres volíem que aquest minut de silenci que sempre 
va dedicat a les persones que han mort de forma violenta, avui també fer-lo, en 
aquest cas extensiu, a la nostra companya, la Carme Chacón, que ahir va morir de 
forma sobtada a una edat molt jove i que bé, volíem aprofitar aquest minut de silenci 
per tenir un record per ella.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Algun comentari més?
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Sr. Ros.- Des del grup de Convergència, donem tot el nostre suport a la família 
socialista en un moment tant trist i tant delicat, doncs que ho porteu el millor possible 
perquè realment és molt trist.

Sr. Alcalde.- Ens afegim nosaltres també en el mateix sentit, entenc que els 2. 

Doncs si us sembla, faríem el minut de silenci

A)Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A.1- Aprovació de la modificació del lloc de treball de cap de la policía local.

Àrea de Serveis Econòmics

A.2 Aprovació inicial del pressupost General de la Corporació municipal i  de la plantilla 
del personal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2017.

Sr. Alcalde.-Donem inici al ple extraordinari del dia 10 d’abril, quan són les 20.01 
hores, amb el primer punt, l’aprovació de la modificació del lloc de treball del cap de la 
Policia local.

ORDRE DEL DIA 

A)Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

A.1- Aprovació de la modificació del lloc de treball de cap de la policía local.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent: 

Atès que s’ha de modificar la relació de llocs de treball en relació al lloc de treball 
de Cap de la policia local i vist els informe de l’Intervenció Municipal i del Secretari 
de la Corporació que fa constar:

Informe de la Intervenció municipal

Antecedents:

Primer.- En data 01 de març de 2017, amb Provisió d’Alcaldia-Presidència 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, es requereix a aquesta Intervenció 
municipal, informe derivat de l’observança que, en la darrera aprovació de 
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la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 18 
de març de 2010, el lloc de treball denominat Cap de la Policia Local, figura 
amb una retribució del complement específic de 0,00 euros.

Segon.- De les dades que disposa la Intervenció municipal de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, s’acrediten els següents fets:

En data 13 de desembre de 2002, el Ple de la Corporació municipal, 
aprovà el projecte organitzatiu de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès i l’organigrama que figurà en l’expedient administratiu, de 
l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, que inclou la valoració dels llocs de treball del 
personal funcionari i laboral de la Corporació municipal, així com 
l’acta de valoració i, finalment, de l’aprovació de l’estudi retributiu 
que assignà les retribucions segons la jornada laboral ordinària de 
37.5 hores setmanals.

Pel que fa referència a lloc de treball denominat Cap de la Policia 
Local, l’estudi retributiu d’aquest lloc era el següent:

Denominació del lloc de treball: Cap de la Policia Local.
Grup: A2.
Nivell: 20.
Complement específic 1: Mensual:  1.110,20 

euros.
Anual: 15.542,82 euros.

Puntuació: 696 punts.
Retribució anual: 33.142,50 euros.
Horari: 37,50 hores.

Complement específic 2: Mensual:315,68 euros.
Anual: 4.419,50 euros.

Retribució anual: 37.562,00 euros.
Jornada: Completa.
Horari: 42,50 hores.

Durant els següents anys, s’ha anat aprovat la Relació de Llocs de 
Treball de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, ajustant les 
categories i les retribucions a les actualitzacions normatives i del 
lloc de treball.

Tercer.- En l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió 
ordinària de data 18 de març de 2010, el lloc de treball denominat Cap de 
la Policia Local, figura amb una retribució del complement específic de 0,00 
euros.
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Comprovada la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès de l’any 2009, aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió 
ordinària de data 19 de març de 2009, el lloc de treball denominat Cap de 
la Policia Local, figurava amb una retribució del complement específic de 
18.776,90 euros.

Efectuada una consulta a l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, per part d’aquesta Intervenció municipal, informen que 
no ha hagut una revisió de les funcions pròpies del Cap de la Policia Local, 
que expliqués el fet que la retribució del complement específic de 
18.776,90 euros (de l’any 2009), passes a 0,00 euros (a l’any 2010 i 
següents). D’altra banda, a la documentació administrativa que es custodia 
a l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, no 
figura cap expedient que empari aquesta variació.

A títol de conclusió, des de l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, manifesten a aquesta Intervenció municipal, que es 
pot tractar d’una errada material o de fet, en el moment de preparar la 
documentació administrativa per aprovar la Relació de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2010.

Quart.- Pel que es refereix a les conseqüències econòmiques que 
impliquen la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball, en 
relació al lloc de treball denominat Cap de la Policia Local, atès el que 
disposa l’article 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i la Provisió d’Alcaldia-Presidència, de data 1 de 
març de 2017, tant en la plantilla de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
de l’any 2017, com en el Capítol I de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2016, en pròrroga 
reglamentaria per a l’any 2017, en els termes fixats a l’article 169.6 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, existeixen crèdits 
suficients per assumir les obligacions.

Fonaments de dret

Pel que es refereix a la funció interventora i de control financer: Articles 
214 i 220 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.

Pel que es refereix a la funció de control i fiscalització i d’emissió 
d’informes: Article 4 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter estatal.
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Pel que es refereix a les potestats d’autoorganització: Article 4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 69 
del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Pel que es refereix a l’òrgan competent: Article 127 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Pel que fa referència a l’existència de crèdits: Article 173 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.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament en el que fa constar :

Assumpte: modificació de la relació de llocs de treball en relació al lloc 
de treball de cap de la policia local. 

Antoni Peralta i Garcerá, secretari general de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, en relació a l’assumpte dalt indicat, i d’acord amb la provisió de 
l’Alcaldia de data 1 de març 2017, emeto el present informe d’acord amb 
el següents:
 

ANTECEDENTS

I.- Per provisió d’Alcaldia de data 1 de març 2017, es va disposar que 
s’iniciés el procediment per a la rectificació d’errades del lloc de treball 
corresponent al cap de la policia local.

II.- D’acord amb el disposat a l’esmentada provisió, la intervenció 
municipal ha emès un informe en què proposa l’adopció de tot un seguit 
d’acords per part del ple de la Corporació per efectuar aquesta 
rectificació. En aquest informe es posa de manifest que des de l’any 
2010, aquest lloc de treball té un complement específic 0, mentre que en 
l’any 2009, la relació de llocs de treball li atribuïa un complement 
específic de 18.776, 90 € La intervenció també informa que el 
pressupost vigent conté crèdit suficient per assumir les obligacions que 
es derivin d’aquestes retribucions.

III.- L’assessor en recursos humans de l’ajuntament també ha emès un 
informe en què exposa el significat jurídic que té la relació de llocs de 
treball, així com el seu procediment.

FONAMENTS DE DRET
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 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local (LRBRL) 

 Llei 39/2015, 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPAP)

 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic (TREBEP)

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals (REPEL)

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera.- El que s’està proposant és una modificació de llocs de treball. 
Aquesta modificació està motivada pel fet que s’ha d’adequar el lloc de 
treball perquè sigui ocupat per un funcionari d’habilitació nacional de la 
subescala intervenció tresoreria, el que implica la determinació del 
complement específic d’acord amb les funcions que té encarregades i la 
determinació del nivell de complement de destí que li correspon segons 
el ventall que ofereix la normativa vigent aplicable per al grup A1 Cal 
tenir present que, de l’informe de l’interventor, es dedueix que el 
complement específic aplicat per a aquest lloc de treball fou zero des de 
l’any 2010, sense que el que sota signa tingui coneixement del motiu pel 
qual es va produir aquesta manca de valoració de l’específic. més obeir a 
una voluntat de  mantenir aquest complement. Sobre la legalitat de 
passar d’un complement específic de 18.776,90 € en un any a un altre 
de zero l’any següent, sense que es tingui coneixement de cap 
justificació concreta, és de molt dubtosa legalitat, quan no directament 
contrari a Llei. Però aquest no és pròpiament l’objecte del present 
informe. 

Per tant, el que es proposa en el present acord és una modificació de la 
relació de llocs de treball, amb l’atribució d’un complement específic 
concret, i una assignació determinada del nivell de complement de destí. 
Els imports i nivell resultants semblen que són producte d’una valoració 
provisional per part de la intervenció municipal. 

Segona.- Cal tenir present que la relació de llocs de treball és 
l’instrument a través del qual es realitza l’ordenació del personal, segons 
les necessitats dels serveis, i es precisen els requisits per a l’exercici dels 
diferents llocs de treball.

En conseqüència, la relació de llocs de  treball és l’instrument tècnic 
jurídic que ha d’organitzar els recursos humans. En aquest sentit, 
l’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la Refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, determina el 
contingut que ha de tenir la relació de llocs de treball:
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“La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de 
funcionaris, laborals i eventuals existents en l'Administració de la 
Generalitat. El contingut de les relacions de llocs de treball ha de ser 
almenys el següent:
a) La denominació i les característiques essencials dels llocs.
b) Els requisits essencials per ocupar-los.
c) El complement de destinació i, si s'escau, l'específic, si són llocs de 
personal funcionari.
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als 
llocs de caràcter laboral.

e) La forma de provisió dels llocs i, per als casos determinats per l'article 
50, els sistemes d'accés.

f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions 
per poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent 
convocatòria de provisió.”

Aquesta normativa es concreta, per a l’àmbit local, als articles 29 -32 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
Personal al servei de les entitats locals, els quals es transcriuen a 
continuació:

Article 29
- 1 La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt 
de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat 
dels existents a l’organització i correspon tant a funcionaris com al 
personal eventual i al laboral.

- 2 Mitjançant les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions, 
atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els 
respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal 
funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de 
pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball.

- 3 Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de 
treball en la forma que conté aquest Reglament, l’assignació 
d’atribucions als llocs de treball, si manca l’organigrama, pot fer-se per 
decret de l’alcalde o president de l’entitat local.

- 4 En tot moment correspon al president de l’entitat local assignar, per 
decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter genèric 
en la relació de llocs de treball quan raons de servei així ho requereixin.

Article 30
- 1 El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb 
caràcter objectiu s’identifica en una estructura administrativa.

- 2 Per a cada lloc de treball s’han d’indicar, almenys:
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a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.

b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s’escau, les 
funcions específiques atribuïdes.

c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. d) El complement de 
destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si 
s’escau, el complement específic corresponent.

e) La forma de provisió del lloc.

Article 31
- 1 L’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a criteris de 
racionalitat, economia i eficàcia. Per a la seva justificació s’han 
d’incorporar en aquestes relacions els documents següents:

a) L’estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu organigrama 
funcional.

b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, 
els criteris de titulació, especialització, responsabilitat, comandament, 
esforç, dificultat, dedicació, incompatibilitat, perillositat i penositat.

- 2 La definició dels llocs de treball requereix l’anàlisi prèvia i la 
descripció de cada lloc i la seva posterior classificació, a l’efecte de 
determinar, en el cas de llocs reservats a funcionaris de carrera, un dels 
trenta nivells que quantifiquen el complement de destinació assignat i, si 
s’escau, el complement específic.

- 3 La modificació de la relació de llocs de treball, en el supòsit a què es 
refereix l’article 27.1 d’aquest Reglament, s’ha de justificar mitjançant la 
memòria que acrediti les circumstàncies de l’article 27.2 d’aquest 
Reglament i, si s’escau, la definició dels llocs de què es tracti.

Article 32
- 1 La relació de llocs de treball documentada en la forma que s’expressa 
a l’article 29 d’aquest Reglament l’ha d’aprovar el ple de la corporació o 
l’òrgan corporatiu superior de l’entitat local. Igualment, el mateix òrgan 
ha d’aprovar les modificacions que es produeixin.

- 2 Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades 
en períodes d’exposició pública del pressupost anual o de les seves 
modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta.

Tercera.- Tant el complement de destí com el complement específic són 
retribucions complementàries dels funcionaris (article 25 TREBEP i, per 
remissió, l’article 160 REPEL)

La determinació concreta del règim d’aquestes retribucions 
complementàries la trobem al REPEL, concretament als seus articles 166 
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s 169, els quals han de ser interpretats d’acord amb la normativa vigent 
actualment aplicable. A continuació es reprodueixen aquests articles:

“SUBSECCIÓ 1

Complement de destinació

Article 166
El ple de cada corporació ha de determinar en la relació de llocs de 
treball el nivell corresponent a cadascun d’ells dintre dels límits mínims i 
màxims que determini la normativa estatal sobre la funció pública.

Article 167
1 L’assignació de nivells s’ha de fer de manera que, en tot cas, el nivell 
de complement de destinació d’un lloc de treball sigui superior al que 
correspongui a qualsevol altre subordinat a ell.

2 L’assignació de nivells de treball no inclosos en la relació de llocs de 
treball tipus l’han d’efectuar les entitats locals sobre la base de la 
responsabilitat que es derivi de les funcions a elles encomanades i/o per 
analogia o similitud amb els llocs de l’estructura establerta.

Article 168
La quantia del complement de destinació s’ha de reflectir anualment en 
el pressupost de cada corporació, segons el que estableixi per a cada 
nivell la Llei de pressupostos generals de l’Estat per als funcionaris de 
l’Administració civil de l’Estat.

SUBSECCIÓ 2

Complement específic
Article 169
El complement específic està destinat a retribuir les condicions 
particulars d’alguns llocs de treball atenent l’especial dificultat tècnica, el 
grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o 
la penositat. Aquest complement ha de figurar en la relació de llocs de 
treball; només es pot atribuir un complement específic a cada lloc de 
treball, però la quantitat corresponent pot variar en funció dels dits 
factors.”
Aquestes consideracions queden completades amb el previst a l’article 
170 REPEL, pel que fa a l’establiment o modificació del complement 
específic, el qual exigeix una valoració del lloc de treball prèvia, atenent 
les circumstàncies que s’expressen en els articles anteriors d’aquest cos 
normatiu, les quals ja han estat exposades.

D’acord amb tot això, per a la modificació del complement específic cal 
fer una valoració del lloc de treball, tenint present que per a la 
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determinació dels nivells del complement de destí, es pot considerar 
l’analogia o similitud amb els llocs de l’estructura establerta.

Per una altra banda, l’article 37 TREBEP, al seu apartat 1 b) estableix 
que és objecte de la negociació, en el seu àmbit respectiu, i en relació a 
les competència dècada Administració Pública, la determinació i aplicació 
de les retribucions complementàries dels funcionaris.

És a dir, no tal sols s’ha de der una valoració sinó que també n’hi ha 
d’haver una negociació amb els representants dels treballadors i 
funcionaris, en el marc del dret de la negociació col·lectiva.

Cal fer l’esment que negociar no vol que necessàriament s’hagi d’arribar 
a un acord, tal i com ho recorda la STSJ de Canàries 78/2014, de 17 de 
gener, però sí que n’hi ha d’haver una audiència entre les parts 
negociadores en què cadascuna pugui expressar el seu parer i pugui 
conèixer i argumentar sobre el parer de l’altra part. Per això es 
considera, tradicionalment, que la negociació implica un mínim de dues 
sessions negociadores. De totes elles, n’ha de quedar constància 
documental.

Per l’expedient al qual ha tingut accés qui sota signa, consta una 
valoració provisional efectuada per l’interventor del complement específic 
i del nivell de complement de destí, amb els criteris que exposa al seu 
informe, i no es troba constància documental de negociació amb els 
representants dels treballadors. Per tot això, la valoració s’ha de 
determinar definitivament, segons una mesa de valoració, encara que 
sigui posteriorment. També falta a l’expedient constància documental de 
la celebració de les negociacions preceptives.  

Per últim, aquesta modificació té caràcter d’acte administratiu. Com a 
tal, s’ha de publicar al BOPB i contra aquest acord, es podran interposar 
els recursos ordinaris (el de reposició) tal i com ha establert la 
jurisprudència.  

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 

PRIMER.- MODIFICAR a l’empara de l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 69 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic, la Relació de Llocs de Treball, en relació al lloc de 
treball denominat Cap de la Policia Local, atès el que disposa l’article 172 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i la Provisió 
d’Alcaldia-Presidència, de data 1 de març de 2017, d’acord amb el següent 
esquema:
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Denominació del lloc de treball: Cap de la Policia Local.
Classe: Funcionari.
Escala/Subescala: Administració especial.
Provisió del lloc de treball: Concurs Oposició.
Adscripció orgànica: Policia Local.
Grup: A2.
Nivell: 26.
Complement específic 1: Mensual: 1.240,28 euros.

Anual: 17.363,92 euros.
Puntuació: 696 punts.
Retribució anual: 40.058,74 euros.
Horari: 37,50 hores.

Complement específic 2: Mensual: 347,92 euros.
Anual: 4.870,88 euros.

Retribució anual: 44.929,92 euros.
Jornada: Completa.
Horari: 42,50 hores.

SEGON.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, als Serveis 
Econòmics/Intervenció i a l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, als efectes de coneixement i control posterior.

TERCER.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, al Comitè 
Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes de 
coneixement.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Té la paraula el senyor Fernández.

Sr. Fernández.- Bona tarda. Portem a aprovació una modificació, una actualització de 
la relació del lloc de treball del cap de Policia local. Aquesta és una plaça que estava a 
la plantilla municipal i a la valoració de llocs de treball, però que l’any 2010, entenem 
que per un error, a l’última valoració que es va aprovar, es va dotar amb un 
complement específic de zero, cosa que..., en principi totes les places tenen un 
complement específic d’algun valor. En aquest cas estava de valor zero. I el que fem 
és, diguem-ne, una modificació per adaptar-la.

Com ho hem fet? El que hem fet és partir de la que hi havia el 2002, que definia un 
complement específic, i llavors, procedir d’acord amb les modificacions, amb els 
increments salarials que hem anat incorporant a la Llei de pressupostos de l’Estat en 
els diferents anys, doncs, anar actualitzant. També ha sofert les actualitzacions. En 
aquests moments, estava definida com un A2.26, en l’última, i l’únic que hem fet 
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nosaltres és actualitzar el complement específic. La resta d’elements ja estaven 
d’alguna forma ben definits i ben actualitzats. 

Això fa que aquesta plaça, en aquests moments, la proposta que es presenta a 
aprovació sigui de, denominació de lloc de treball: cap de Policia local; classe: 
funcionari: escala: subescala Administració especial; provisió del lloc: per 
concurs/oposició; adscripció orgànica: Policia local; Grup: A2; nivell: 26; complement 
específic: mensual, 1.240,28 euros; anual: 17.363,92 euros. I complement específic 2, 
que és el complement de més dedicació, de 347,92 euros mensuals, que són 4.870,88 
euros anuals, el que fa un còmput global amb el complement específic 2, de 44.929,92 
euros, per una dedicació de 42 hores i mitja.

Per tant, el que s’acorda és modificar aquesta valoració d’acord amb aquests 
paràmetres, i després, traslladar-ho als serveis econòmics, i donar compte de l’acord al 
Comitè Unitari de Treballadors. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. Abans de passar la paraula, recordar que el 
senyor Andrés Hidalgo, com en el darrer ple, no assistia amb un avís ja previ, per 
tant... Em sembla que el senyor secretari ja n’ha pres nota abans, però recordar-ho 
perquè així quedi constància a l’acta.

Alguna intervenció? Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per unanimitat

Àrea de Serveis Econòmics

A.2 Aprovació inicial del pressupost General de la Corporació municipal i  de la 
plantilla del personal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2017.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de  23 de març de 2017, amb el contingut següent: 

Atès que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 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, el Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2017, conté la previsió de l’estat d’Ingressos i de 
Despeses.
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Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2017, és la prevista a l’article 
168.1 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, que estableix el contingut 
dels pressupostos dels ens locals.

Atès que és el Ple de la Corporació municipal, l’òrgan competent per a 
l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2017, així com la Plantilla de personal, segons allò que disposa l’article 
22.2. lletres e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.

Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa 
l’article 168.4 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.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per a l’any 2017 amb els següents estats d’Ingressos i de 
Despeses:

ESTAT D’INGRESSOS

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 fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001 Data document: 11/04/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 29/05/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/05/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

14

ESTAT DE DESPESES

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2017 que formen part d’aquest 
expedient.

TERCER.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual.
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QUART.- Exposar al públic el Pressupost General per a l’any 2017, les Bases 
d’execució i la Plantilla de personal aprovats, pel termini de 15 dies, mitjançant 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions 
pels interessats, entenent-se el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès per a l’any 2017, les Bases d’execució del Pressupost i la Plantilla de 
personal definitivament aprovats en el supòsit de no produir-se reclamacions.
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CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i 
Administracions Públiques.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt número 2 és l’aprovació inicial del pressupost de la corporació 
municipal, amb la plantilla de personal de l’ajuntament, per a l’any 2017. Té la paraula 
el regidor Carles Fernández.

Sr. Fernández.- Bona tarda. Presentem a aprovació el pressupost ordinari de l’any 
2017. El presentem en aquestes dates i no és la meva voluntat presentar-lo fora de 
termini, però el fet que entréssim..., signéssim el pacte el 14 de desembre, feia difícil 
poder-lo aprovar abans de 2017, de l’inici de 2017. 

Si l’aprovem en aquestes dates i no abans, que podia haver estat aprovat abans, ha 
estat perquè hem intentat fins l’últim moment, encara no està tancat, resoldre una 
qüestió que és important i que permetia alliberar recursos per poder-los posar a 
disposició dels ciutadans a través del pressupost, que era utilitzar el romanent, part del 
romanent de tresoreria, per intentar tancar dos contractes que tenim en aquests 
moments, que són dos contractes d’inversió per un sistema, en què l’empresa fa l’obra 
i nosaltres paguem a l’empresa un cànon anual per la utilització, quedant al final el 
servei en propietat municipal, que són el pavelló municipal i el servei, el canvi que es 
va fer en el servei de l’enllumenat públic del municipi.

No hem arribat a temps i per això al final hem acabat aprovant el pressupost. Estem 
en fase de negociació en els dos casos, i esperem poder dedicar aquest romanent a 
aquests aspectes, i d’aquesta manera poder alliberar recursos per a pressupostos més 
endavant. És una de les funcions a què es pot destinar el romanent de tresoreria, que 
és liquidar, disminuir endeutament, que seria aquest el cas.

Fet això, donada aquesta explicació de per què es presenta en aquestes dates i no 
abans, passo a comentar que el pressupost municipal que presentem a aprovació es 
refereix bàsicament al pressupost ordinari, incorpora unes petites partides 
d’inversions, i no hem incorporat encara inversions perquè volem, abans de presentar 
un pressupost d’inversions, i també perquè estem en aquests moments en un ràtio 
d’endeutament superior al 75 per cent i, per tant, no arribem al 110, podríem tenir un 
endeutament però estaríem subjectes a tutela financera, i el que volem és primer 
liquidar aquests deutes, quedant una situació molt per sota del 75 per cent, i per tant, 
després poder presentar un pressupost d’inversions amb una capacitat suficient per 
poder-lo executar sense dependre de cap tipus de tutela de ningú. Per tant, estem 
referint-nos, fora de 282.000 euros, a un pressupost bàsicament ordinari. 
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L’import total del pressupost és d’11.674.628,04 euros, i en tot cas, passaré a 
comentar les principals diferències entre aquest pressupost i l’any anterior, el 
pressupost de l’any anterior. I ho comentaré una mica pel que se’n diu orgànica, que 
seria per fer un símil així més col·loquial, per regidories. 

Pel que seria a Alcaldia, la partida d’Alcaldia, pràcticament hi ha un equilibri, l’únic 
increment que hi ha és 1.500 euros per a atencions protocol·làries, és el més 
important. Després, a Serveis Generals hi ha un increment de 222.000 euros, dels que 
150.000 i escaig provenen de la incorporació de tots els costos de consum d’aigua que 
té l’ajuntament, ja vam parlar en el darrer ple d’aquesta situació, i 100.000 euros per 
cobrir el dèficit acumulat fins aquests moments. Això ja són 150.000 euros. I després 
hi ha algunes partides de treballs tècnics, de suport informàtic, alguns increments 
d’aquest tipus, i també lligats al disseny d’una nova web com community manager, 
partides més senzilles. 

Pel que seria a Urbanisme, hi ha un increment d’11.000 euros destinat a incorporar-
nos a un conveni que té el Consell comarcal per a l’Oficina d’habitatge, que permetria 
incrementar els serveis i el suport que des del municipi es pot donar a les persones, els 
ciutadans del nostre municipi, en temes d’habitatge. 

Pel que fa a Seguretat Ciutadana i Via Pública, la diferència bàsicament són 12.500 
euros, que anirien destinats a la redacció d’un pla director de la Policia. 

Després, pel que fa a la partida, el capítol 5, que és el d’Hisenda, aquí és el pagament 
d’interessos, bàsicament el pagament dels interessos i les amortitzacions de préstecs, i 
aquí, per la situació en la que estem, hi ha una disminució de 130.000 euros.

A nivell de Cultura, hi ha un increment important. Aquí hi ha una de les inversions que 
incorporem, està aquí posada perquè és una inversió en reposició en infraestructures, 
edificis i altres construccions, que ve lligada a una subvenció que ens han concedit, per 
això són 59.000 euros i per això aquest increment ve finançat directament per una 
subvenció.

Després, hi ha una reestructuració en el que són les ajudes a entitats, fins ara eren 
totes via subvenció, i ara es fa una distinció entre subvencions i conveni, i 
s’incrementen també substancialment els recursos en aquestes partides en uns 10.000 
euros. També hi ha més partides de suport a les entitats, i també en activitats 
populars hi ha un increment important de l’ordre d’uns 20.000 euros, i en 
infraestructures, per tant, uns 36.000 euros, lligat al que són activitats populars, en 
infraestructures i en les pròpies activitats. Per tant, la cultura torna a agafar un impuls 
important.
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Ens serveis urbans i mobilitat, l’increment més important que es produeix és en neteja 
viària, que incorporem 73.291 euros més, que és l’estimació de tornar a posar el 
contracte en les condicions necessàries perquè la neteja del municipi torni a estar en 
unes bones condicions. Després, s’incrementen també els interessos per la inversió de 
l’enllumenat, i aquí hi ha una disminució, que en aquests moments està quantificada 
en 44.500 euros, que és la provinent de la disminució del consum elèctric, en tots els 
àmbits. La partida de consum elèctric incorpora tant el consum d’edificis i instal·lacions 
municipals com el de l’enllumenat de via pública.

Aquí hi ha un problema que estem intentant resoldre, que és amb la companyia 
subministradora, que no permet disposar de la informació prou detallada, no ens envia 
la informació detallada per poder esbrinar totes les..., és a dir, com imputem a cada 
cosa. I després també hi ha una manca de voluntat de les companyies en un 
endarreriment en els canvis, en la disminució de la potència contractada en diferents 
comptadors, que això ens està posant en dificultats i estem centrant molt la línia, 
perquè aquesta disminució de 44.500 entenem que ha de ser bastant més gran, 
perquè els números que es van fer en un inici havien de cobrir els 100.000 i escaig 
euros que costava anualment la inversió en el canvi d’enllumenat.

Pel que seria Sanitat i Benestar Social, hi ha un increment de 39.197 euros, hi ha una 
reordenació de les partides. A la partida on abans estava ajuts i serveis socials hi ha 
un increment de 19.500 euros, apareixen programes de prestació social en capítol 2 i 
en capítol 4, i hi ha una disminució d’altres activitats de serveis socials que desapareix, 
de 50.000 euros, però s’incorporen 30.000 euros en cadascuna d’aquestes partides, 
que són 60.000. També el servei de recollida d’animals té una disminució de 41.000 
euros, perquè es deixa de pagar el deute pendent amb Help Guau. 

Després, pel que seria temes d’Ensenyament, hi ha un increment de 87.000 euros 
lligat al fet d’incorporar aquí les ajudes que hem anat fent cada any a les escoles 
bressol, i que sempre havíem d’incorporar-les posteriorment, i s’incorporen ja en 
pressupost. I després s’incorporen també alguns projectes lligats a temes de l’escola 
de música a les escoles.

En l’àmbit d’Esports, pràcticament no hi ha canvi. Desapareix el contracte de lloguer i 
instal·lacions de 491.000, com una partida única, i es desglossa en l’amortització, que 
són 208.000 i 282.000, que són els interessos, però per la resta d’això, hi ha un 
increment de 8.500 euros en activitats esportives.

En Joventut i Infància hi ha una disminució que va lligada a la disminució del cost de 
l’any passat del Casal d’Estiu. El fet que l’aparició de nova oferta per part d’entitats i 
associacions en el municipi afecti el Casal d’Estiu municipal no hagi estat tan necessari, 
per tant, ha disminuït el nombre de participants. 
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En l’àmbit de Medi Ambient hi ha un increment de 19.385 euros, lligat sobretot a 
temes de residus, i a la incorporació també d’una partida de 35.000 euros de la neteja 
de la llera del riu. 

En Promoció Econòmica hi ha un increment de 93.000 euros, que van lligats a la posta 
en marxa, dotar una partida per a un programa que va iniciar-se ja fa uns mesos aquí, 
a l’ajuntament, que és “programa 200”, impulsat i promogut per la senyora Marta 
Pujol quan estava de regidora de Promoció Econòmica, es dota amb 35.000 euros, i 
després accions per a l’ocupació, que tenia una dotació de 38.700 euros, i que passa a 
una dotació de 80.000 euros. Per tant, hi ha un increment aquí important.

En aspectes de Solidaritat hi ha un increment de 3.000 euros en subvencions a 
projectes solidaris que no anirien via Fons Català de Cooperació, sinó que seria per a 
projectes presentats per entitats properes al municipi. 

En l’àmbit de Turisme  i Medi Natural, hi ha una disminució de 2.200 euros, en la 
partida de la Ruta Prehistòrica. I en el CEM hi ha un increment de 7.200 euros.

Això fa que el resum sigui que hi ha un increment en, diguem-ne, totes aquestes 
partides de 588.735 euros respecte al pressupost de 2016, i després també, en capítol 
1, hi ha un increment de 285.000 euros, però clar, ho estem mirant no sobre el 2016 
sinó en aquest cas sobre el 2015, que era l’últim pressupost aprovat, perquè al 2016 
no es va poder aprovat el pressupost. La diferència en l’àmbit de capítol 1 és que 
estem comparant, hi ha una diferència en òrgans de govern, perquè estem comparant 
els òrgans de govern de 2017 amb els de 2015, perquè com que el 2016 no hi va 
haver pressupost, doncs, la comparació es fa respecte a 2015, quan hi havia vuit 
persones en el govern.

Després també hi ha la incorporació de la plaça del tresorer, la dotació, hi ha 
diferències d’antiguitat, i també hi ha les diferències ocasionades per una sentència, 
per un recurs que va presentar un treballador, que afecta els complements de destí. I 
també l’1 per cent d’increment de 2016, que aquest s’ha d’incorporar. L’increment de 
2017, com que encara no estan aprovada la Llei de pressupostos de l’Estat, encara no 
està aplicat aquí, podria provocar un altre 1 per cent d’increment, si s’acaba aprovant 
el pressupost de 2017, tal com s’ha presentat.

Les inversions que es presenten, l’annex d’inversions, bàsicament són els 208.000 
euros d’amortització del pagament del pavelló, i aquests 59.000 euros lligats a aquesta 
subvenció. Després hi ha alguna petita partida més, lligada a material de biblioteca.

I aquests són, de forma concreta i concisa, en vaig donar una mica més de detall a la 
comissió informativa, i en tot cas, quedo a l’espera de les seves qüestions. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Alcalá?

Sr. Alcalá.- Bona nit. Seré breu. Jo crec que primer de tot ens hem de felicitar perquè 
s’arribi a aprovar avui el pressupost, que s’aprovarà, segur, i dir que, bé, a nosaltres 
ens hagués agradat que fos una mica més participatiu amb els grups. Ja sé que la 
premura, la rapidesa i el temps ho han impedit, però que prengués nota per al proper 
ple, per poder prendre algun tipus de decisió. I ja està, en línies generals, és el que 
volia dir. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Dani Martín, en nom d’Iniciativa?

Sr. Martín.- Buenas noches. César y lo breve, ¿eh? Lo breve, si bueno, dos veces 
bueno, eh? A ver, en primer lugar, parafrasear lo que ha dicho César, ¿no? Es el 
primer presupuesto de mandato a mitad de mandato, no está mal. Pero además, con 
una característica especial, que lo ha dicho Carles, que se ha hecho en dos meses y 
poco, con lo cual, por esa parte felicitar a todo el equipo de gobierno. 

También suscribir lo que ha dicho César. Este presupuesto se va a aprobar, el equipo 
de gobierno tiene diez, el anterior equipo de gobierno tenía nueve y lo podía haber 
aprobado también tranquilamente, por lo tanto, no sabemos qué ha cambiado en dos 
años.

Dicho lo dicho, felicitaros a todos, y además de verdad. Decir también que, 
evidentemente, este presupuesto es un presupuesto especial, como ha dicho Carles, es 
un presupuesto donde solo se nos presenta lo ordinario. Por lo tanto, como hemos 
dicho siempre, desde hace un montón de años, el presupuesto ordinario de un 
ayuntamiento siempre es un presupuesto muy cautivo, porque viene con partidas que 
se van arrastrando y con partidas que son, como ha dicho Carles, el capítulo 1 
aumenta pero el capítulo 1 aumenta por incremento de antigüedades, incremento de 
personal, etcétera, etcétera.

Dicho eso, a nosotros nos hubiera gustado participar un poco más en este 
presupuesto. ¿Por qué nos hubiera gustado? Porque este presupuesto, a diferencia de 
otros presupuestos ordinarios de años anteriores, tiene partidas que se podían haber 
aumentado porque ha habido un hecho diferencial con respecto a presupuestos de 
años anteriores, que es el incremento de ingresos que ha sufrido este ayuntamiento 
provenientes de, por ejemplo, el IBI de autopistas, las aportaciones ya consolidadas de 
La Roca Village, las aportaciones consolidadas de Prisiones, etcétera, etcétera. Por lo 
tanto, es un reparto –la verdad, no lo he sumado– más o menos de entre 700.000 
euros –más o menos– y por lo tanto, digamos que se podía haber intentado, entre 
todos, haber visto qué era lo más importante, a vista de todos los grupos. Pero bueno, 
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este presupuesto, como dice César, se va a aprobar, lo que no sabemos es con 
cuántos números.

Otra felicitación es para el equipo de gobierno, porque por primera vez, al menos que 
yo tenga memoria, nos ha presentado un Excel que nos permite comparar años, tres 
años, si no he visto mal. Eso también es bueno. 

Dicho eso, este presupuesto, la parte de ingresos viene todavía cautiva de las 
ordenanzas fiscales aprobadas para el presupuesto del año 2015, ordenanzas fiscales a 
las cuales nosotros votamos que no. Viene además, en la parte de ingresos, cautiva de 
una ordenanza que se modificó en el pleno anterior, en el pleno de marzo, a la cual 
iniciativa también votó que no. 

¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros lo tenemos muy difícil, poder decir sí 
a un presupuesto en el cual previamente ya hemos dicho a muchas partidas que no. 
Se nos hace muy cuesta arriba. Después, además, encontramos a faltar partidas. 
Partidas que nos hubiera gustado poder hablar con el equipo de gobierno. Por ejemplo, 
no hay ninguna partida que haga referencia, dentro de Benestar Social, al tema de 
programas de prevención en contra del maltrato de las mujeres, por ejemplo, que nos 
podíamos haber puesto de acuerdo, yo creo, con tranquilidad, todos los grupos 
municipales. Tampoco entendemos por qué se ha modificado las bases de ejecución de 
presupuesto. No entendemos por qué. Carles nos lo explicó en la comisión informativa, 
es una explicación. A nosotros no nos satisface. Y así podíamos ir desgranando 
partidas, pero creo que no es lo que quiere, ni el público ni la gente de la mesa.

Es un presupuesto que es un paso adelante, es un presupuesto que rompe con 
presupuestos de años anteriores, lo único que sí que pediríamos es que nos queda un 
presupuesto importante, del año 2018, y luego otro mucho más importante es el del 
2019, y que por lo tanto, eso que hemos dicho siempre, pongámonos a trabajar todos 
los grupos para el futuro, para que el presupuesto realmente sirva para todo el 
municipio, sea verdad. 

Nosotros no tenemos nada más que decir, es un presupuesto que va a tener de vida 
cinco meses, para octubre-noviembre deberíamos de estar trabajando ya para el 
próximo presupuesto, para hacerlo en tiempo y forma, antes del mes de diciembre, y 
espero que ahí podamos encontrarnos todos. Gracias.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Regidor Ros?

Sr. Ros.- Gràcies. Bé, en primer lloc, sumar-me a les felicitacions per tenir pressupost, 
perquè tindrem pressupost. Òbviament s’aprovarà, i jo crec que això és objecte de 
celebració, no perquè l’aprovi un equip de govern o un altre, sinó perquè el municipi 
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disposi d’una eina fonamental com és un pressupost per executar polítiques. El 
pressupost és probablement l’eina més important perquè un equip de govern pugui 
treballar. Haguéssim estat nosaltres l’any 2016, que hi érem al govern, on en aquest 
moment no hi som, però independentment que hi siguem o no, perquè realment es 
puguin tirar endavant polítiques malgrat que només estem aprovant un pressupost 
ordinari. 

Dir-li al regidor d’Hisenda que ha fet una cosa intel·ligent, que és utilitzar la base del 
pressupost que teníem els darrers anys, la base funcional i orgànica que el senyor Dani 
Martín diu que és captiva i l’ha trobat molt diferent, però resulta que no, que és la 
mateixa base estructurada, i que nosaltres, pràcticament, hi podríem donar suport 
perquè pràcticament és el nostre pressupost, tret d’algunes discrepàncies que després 
detallaré i que no farà possible que hi donem suport.

Destacar d’aquesta importància de tenir el document, a mi m’agradaria també que el 
senyor alcalde després, quan hi intervingui, ens digui quines són les diferències entre 
el que no es va poder aprovar l’any 2016 i aquest. Quines són aquestes diferències 
fonamentals, tret que hi ha 540.000 euros de més que l’any passat no hi eren en el 
pressupost d’ingressos.

També, abans d’entrar en detall, volia lamentar el que ha dit el regidor del Partit 
Popular, que és que no hi ha hagut participació de cap tipus. Anualment, el nostre 
regidor d’Hisenda demanava als grups que fessin propostes, tot i que després no se’n 
rebien, però es demanava, i fins i tot en algun moment s’havia fet alguna reunió. L’1 
de setembre de 2016 s’envia un correu per part del que llavors era encara regidor 
d’Hisenda, el senyor Manel Álvarez, demanant aquesta participació, i s’envia un 
esborrany del pressupost per al 2017 molt similar al que tenim ara sobre la taula. 

Som conscients que no hi ha hagut massa temps, però de vegades s’han de cuidar les 
formes. Com a mínim, tret d’una reunió que es va fer, on vam tenir molt poca 
informació, se’ns podia haver demanat algun suggeriment, si més no, cosa que no s’ha 
fet.

També aprofito per dir que tot i que l’excel està molt bé, l’excel obliga a disposar d’un 
temps per analitzar partides, per als capítols, per orgànica, per funcional, etcètera. I 
quan els documents estan en pdf són també molt més operatius. Jo no he pogut obrir 
la convocatòria, no sé per què dóna un error tècnic, i no hi he pogut accedir. No sóc 
l’únic regidor, crec que som tres del grup, que no hem pogut obrir aquesta 
convocatòria, i, per tant, l’únic accés que he tingut ha estat a través d’aquesta pàgina 
que s’ha obert ara, i només he pogut accedir als excels aquesta tarda i, per tant, és 
tota la feina que he pogut fer, en no poder obrir l’altra convocatòria.
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Bé, anem a les dades, no em vull allargar. Destacar que hi ha uns 750.000 euros més 
d’ingressos respecte al pressupost 2015, fa dos anys que no teníem pressupost, que és 
la base que es va prorrogar al 2016, i destacar que hi ha 290.000 euros que provenen 
d’un IBI consolidat, per tant, aquests diners estan als padrons i seran per sempre, és 
una bona notícia també, i destacar que aquesta sentència d’autopistes ha portat un 
increment d’uns 250.000 euros –sentència no, perdó– aquesta caducitat de la 
concessió d’autopistes i, per tant, ja paguen IBI, amb la qual cosa, només amb 
aquests dos conceptes tenim 540.000 euros més, que és una molt bona notícia.

Destacar també la consolidació de 102.000 euros de més pel conveni Roca Village amb 
la declaració de municipi turístic, que això va ser un conveni que es va treballar fa ja 
molts anys, que es va perseguir, que va haver d’anar per la via judicial, i que finalment 
consolidat i assegurada la sentència ferma, en aquest moment el conveni amb Roca 
Village ja són 208.000 euros anuals, faltaven aquests 102.000 euros que 
s’incrementen i, per tant, això ja està consolidat i és una de les bones feines que vam 
poder fer en els nostres mandats.

I també el Decret de presons. El Decret de presons, amb la partida que he trobat, puja 
216.088 euros, per tant, hi ha un increment de 86.000 euros, però això ja no surt de 
tallar cap partida, a part d’aquests, que és una molt bona notícia, és pràcticament 
doblar la dotació, però no només doblar la dotació sinó consolidar-la amb una 
estratègia segura. El secretari general de Justícia, en un moment de molta 
«emprenyamenta» ens va arribar a dir que es carregava el conveni per il·legal, perquè 
estava suplint una exempció d’IBI, i que per tant, se’l podia carregar i s’ha acabat, en 
un moment dur de la negociació. I tenia raó, aquell conveni l’havíem de superar, s’ha 
superat, i ara això és per decret. Però això no només ens assegura aquesta presó sinó 
l’altra, la de joves, que en concessió d’obra pública el concessionari paga IBI i paga 
una quantitat respectable, si no recordo malament al voltant dels 95/100.000 euros. 
Per tant, això està dintre del padró d’IBI, i també està consolidat gràcies a aquesta 
tasca que es va fer.

On tenim les discrepàncies? Bé, abans de les discrepàncies, faré la part positiva. He dit 
abans que podia ser perfectament el nostre pressupost, perquè estem totalment 
d’acord amb els 11.000 euros per habitatge, amb els 12.000 pel Pla director de la 
Policia, nosaltres ho vam posar en el pressupost que vam presentar al setembre de 
2016, i va ser objecte de discrepància en el pressupost anterior, jo li dono una pista a 
l’alcalde, el que no es va poder aprovar en el 2016. Finalment, aquest pla director 
apareix, estava en el nostre programa, i hi estem totalment d’acord.

Estem d’acord amb aquests 36.000 euros més per a Cultura, amb la disminució de 
43.000 euros en l’enllumenat, el cost de l’electricitat, a incrementar 336.700 en 
Sanitat, 87.000 en Ensenyament, 19.300 en Medi Ambient, i com no, amb el “projecte 
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200”, que va impulsar la nostra regidora de Promoció Econòmica, la Marta Pujol, amb 
aquests 93.000 euros que s’incrementen i els 80.000 per a Ocupació. Tot això forma 
part del que nosaltres podem estar-hi a favor. Però hi ha alguna discrepància, i es una 
discrepància profunda.

El pressupost contempla 172.190 per a jardineria. Una empresa a qui se li paga l’IVA, 
per tant, hi ha un 21 per cent d’aquest concepte que és IVA. Si restem, queda una 
quantitat –no l’he feta– molt inferior. Aquest contracte de jardineria, que és el que 
pateix, té cinc operaris, té petita maquinària –segadores, tractors, camionet, alguna 
furgoneteta– utilitzen consumibles –gasolina, gasoil, olis, etcètera– han de fer 
reparacions, etcètera, tenen algun espai on tenir el material, i amb aquest import es 
defensen. No arriben a tot arreu, ho sabíem, sabíem que patien, i a més, aquest 
contracte ha caducat, no s’ha renovat, està caducat en aquest moment, i fins i tot hi 
ha hagut una sentència que ha anul·lat la licitació de fa quatre anys, per considerar 
que no es va fer com es devia fer, cosa de la qual érem conscients.

Sobta que no s’ataqui aquest contracte quan és molt necessari, i en canvi apareguin 
aquests 73.000 euros més en el de neteja viària. La neteja viària és un contracte de 
serveis externalitzats, que també té cinc operaris, que té bufadors, que té dues 
furgonetetes, que té una nau llogada a la Torreta, i que consumeix gasolina, gasoil, 
olis, una petita reparació o un petit manteniment, i curiosament té pràcticament 
200.000 euros més. Sobta perquè coneixem el cost-empresa d’un treballador de 
categoria peó, que són els que tenen aquestes dues empreses. Sabem el que costa 
comprar una màquina netejadora, que podria ser necessària, a través del sistema de 
compra agregada de l’Associació Catalana de Municipis. Tot això estava a la moció que 
vam voler portar al darrer ple ordinari, entrada en temps i forma i no es va poder 
debatre, però que en tot cas l’hem penjada en internet perquè pugui ser consultada 
pels ciutadans i les ciutadanes, i clar, aquesta diferència és molt estranya.

És molt estranya perquè el cost-empresa d’un treballador pot estar entre els 24.000-
25.000 euros anuals, i els cinc operaris vol dir que ens anem a uns 125.000 euros. La 
resta és per a amortitzacions d’aquesta maquinària, que està més que amortitzada, 
manteniments, etcètera. Les amortitzacions no són anuals, són amb el decurs del 
contracte, que pot ser de quatre anys més dos. El de neteja viària no està caducat en 
aquest moment perquè hi ha una pròrroga de dos anys, li queda un any, llavors, 
haguéssim entès perfectament que aquests diners s’haguessin anat a jardineria i no a 
neteja viària, però han anat a neteja viària. I no sé si faran la licitació abans d’exhaurir 
la pròrroga o la faran l’any que ve i, per tant, aquesta dotació hauria de ser per a l’any 
que ve, però en tot cas ens agradaria que ens justifiquessin el perquè d’aquests diners, 
perquè amb els números que ens han donat, amb els números que coneixem, amb els 
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informes tècnics que coneixem, això no s’aguanta per enlloc. I aquesta sí que és una 
discrepància de fons i una discrepància important.

Hi ha dues discrepàncies més, que és els 100.000 euros que es posen per a SOREA, 
que també podien venir de romanent, crec, si no recordo malament, però en tot cas, el 
que és greu és que no s’hagi auditat aquesta empresa, que demana i demana, i s’ha 
de contrastar el que demana, que sigui real. Nosaltres ens vam trobar que es 
demanava molt més durant els anys que vam estar a govern, del que després 
realment se li havia de pagar. No hem vist informes, no hem vist una auditoria, no 
hem vist un contrast d’informació, i per tant, no podem estar d’acord amb què es posin 
aquests diners, de diner públic, com no vam estar d’acord en el darrer ple amb què 
aquests diners a més els havien de posar els ciutadans amb un increment del 18 per 
cent aquest any, del 18 per cent en el 18, i del 2 i mig per cent en el 2019, que donarà 
un acumulat de càrrega per al ciutadà del 42,7 per cent al cap d’aquests tres anys, i 
probablement SOREA continuarà demanant.

I finalment, apareix el tema del pavelló. El tema del pavelló, el contracte de concessió 
d’obra pública que es va fer en el seu dia, que ja porta deu anys de pagament, hem 
pagar vora uns 6 milions d’euros, no contemplava mai una taula d’amortització, s’havia 
treballat, s’havia intentat, s’havia parlat amb Diputació, i finalment ha aparegut una 
taula d’amortització. I curiosament és la que es trasllada al pressupost d’inversions, i 
que ens evita que se’ns dispari la ràtio cap al 110 per cent, que seria el límit. 

L’amortització que es consolida o que es posa aquest any és de 208.076,84, i en canvi 
els interessos que van al capítol 3 és de 282.650,17. Qualsevol crèdit hipotecari –
qualsevol crèdit hipotecari– pel sistema francès, després de deu anys pagant, en 
aquest moment els interessos serien molt menys de la meitat que el capital 
d’amortització. Evidentment, entenem que aquí hi ha una estratègia de negociació amb 
una empresa en liquidació o en un concurs de creditors, com una situació ja 
lamentable, i que amb aquesta situació volen negociar una liquidació d’aquest 
contracte, un pagament anticipat, i aquest pagament anticipat veurem cap a quin 
número va, però probablement, pel número que vagi es podria construir un altre 
pavelló. Per tant, ens podem trobar que posarem un número sobre la taula, que 
s’utilitzarà del romanent de tresoreria, que permetria construir un altre pavelló a data 
d’avui, i en canvi, això anirà a enterrar més diners en el contracte desafortunat, per 
dir-ho d’una manera suau, de l’actual pavelló nou.

Si cito una persona que com a mínim no sigui de desconfiar, que és el regidor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, el senyor Alfred 
Bosch, dirigint-se a l’alcaldessa Colau, li va dir: «Això és posar diners per a la banca i 
no per a la gent.» Aproximadament, ho va dir així. Aquests 208.000 euros són els que 
van al capítol 6 d’inversions, per tant, no hi ha més capítol d’inversions, amb la qual 
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cosa hi ha una certa opacitat respecte a les inversions. Suposo que farem un ple per 
aprovar un pressupost d’inversions sencer, perquè 282.000 euros en aquest moment 
és el pressupost d’inversions més baix de la història recent de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès. 

Finalment, hi ha un tema que també ens preocupa i que també és una discrepància 
important, i està en les bases d’execució del pressupost, i és que es passa el contracte 
menor, s’incrementa l’obligació d’haver de demanar tres pressupostos, que vol dir 
concurrència, vol dir tenir la possibilitat d’optimitzar i millorar les ofertes dels 
contractistes i, per tant, de gestionar bé el diner públic. Es passa de 1.800 euros, si no 
recordo malament en què estava, a 5.000, IVA exclòs. Això, en segons quins 
departaments o quines regidories, gairebé és barra lliure. Per tant, jo sobretot 
demanaria que es reconsiderés aquesta situació, perquè una de les feines que ha de 
fer també el govern és controlar la despesa, i si no, és una de les feines que ens toca 
fer a l’oposició, que és el control de la despesa i de la contractació.

Crec que he tocat tots els temes que ens preocupaven. Efectivament. Doncs, aquí 
estan les nostres bases per no poder donar suport a aquest pressupost, quan 
l’estructura és pràcticament la mateixa i a la que haguéssim pogut donar perfectament 
suport, i teníem treballada i estructurada l’any passat, l’octubre del 2015 per aprovar 
per al 2016, i al setembre de 2016 per aprovar per al 2017, quan estàvem al govern, 
treballant per a aquest poble i perquè aquest poble tingués un pressupost que és molt 
necessari per poder fer polítiques.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Fernández?

Sr. Fernández.- Sí. Bé, agrair les felicitacions per part dels tres grups, no és més que 
una obligació del govern fer-ho el més ràpid possible, per tant, en tot cas agrair la 
seva felicitació. Recollir també una crítica comuna i raonada, i amb raó, que aquest 
pressupost no ha tingut la participació suficient per part dels grups. Seria un absurd 
intentar dir que ha sigut així, no ha estat així, i la raó bàsica ha estat intentar tirar-lo 
endavant de la forma més ràpida possible, en la situació en què estàvem, i sí que 
recullo que en el pressupost de 2018, aquesta opció de participació, almenys aquesta 
queixa no pugui donar-se perquè hi sigui. Després ens posarem d’acord o no, però si 
més no, aquesta opció no torni a aparèixer sobre la taula.

Pel que fa als ingressos, el pressupost s’incrementa en uns 874.000 euros de més. Els 
grans números són IBI, provocat per la regularització feta durant el 2016 per part del 
cadastre, regularització d’ofici que ha aflorat, qüestions que no estaven donades d’alta, 
i sobretot el tema d’autopistes. Després, el fet de ser municipi turístic permet 
incrementar-se en 200.000 euros, com deia el senyor Ros, la partida de l’aportació de 
La Roca Village i també hi ha el tema de la presó. Aquest són, diguem-ne, a nivell 

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 fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001 Data document: 11/04/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 29/05/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/05/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

27

d’ingressos, els que permeten fer un pressupost que incrementa aproximadament en 
874.000 euros. D’aquests 874.000 euros, 285.000 s’apliquen respecte al pressupost de 
2015 a temes de personal, que ja he explicitat abans quines eren les qüestions. 

Evidentment, amb un procés de participació hi hauria partides que es podien haver 
incorporat. En aquest sentit, recullo i recollim aquesta de programes de prevenció del 
maltractament i de la violència de gènere. En tot cas, diguem-ne que hi ha partides 
que incorporen elements d’aquests. Jo, si no recordo malament... (Veu de fons.) 
Espera un segon. Jo, si no recordo malament, em sembla que tinc aquí la partida... Els 
programes, hi ha una part als programes d’igualtat amb la dona, o sigui, no és 
estrictament això, però bé. En tot cas, sí que hi ha una certa sensibilitat, però vaja, en 
tot cas... Segur que hi podia haver hagut una partida amb aquest nom i amb algun 
recurs. En tot cas, jo crec que això és fruit d’aquest procés en el que no hi ha hagut 
aquest diàleg. 

A veure, sempre, quan un utilitza un pressupost, un pressupost té partides que són 
intocables, perquè són contractes que estan vigents i que per tant, intentar donar-li la 
volta a una base de pressupost es pot fer amb un recorregut, però difícilment en un 
any en el que hi ha un canvi de govern, una entrada d’un nou equip en el govern, i que 
intentem fer-ho d’aquesta forma ràpida. Per tant...

A veure, ho vam posar en excel perquè alguns pensem que en excel és més operatiu, 
però si no ho fem en les dues versions, no costa res. Teníem els pdf. Jo personalment 
treballo millor amb un excel, perquè puc moure partides, puc fer-me càlculs, puc fer 
operacions, però entenc que a alguna altra persona li pugui anar millor en pdf, i 
sabent-ho no costa res generar pdf. Generar un pdf i posar-los en pdf. Per tant, aquest 
no serà un element de problema ni d’això.

Dels problemes que comenten amb la convocatòria, en tot cas després l’alcalde, si vol 
comentar alguna cosa, però bé, si els han tingut, segur que..., per tant, és una cosa 
que s’ha de resoldre. 

Pel que fa a les discrepàncies, hi ha una discrepància. Vostès, en el tema de la neteja 
viària ja van presentar en el passat ple aquella moció que al final no es va debatre per 
la forma, que va generar tot un debat i que jo no voldria reproduir ara, en el que 
vostès manifesten una forma diferent d’entomar el contracte de neteja viària, en base 
a unes dades i uns càlculs que vostès han fet. Com que aquesta moció es debatrà en el 
següent ple ordinari, perquè com que està presentada en el següent ple ordinari 
entrarà, intentem entrar a debatre-la en profunditat, perquè podran presentar-la 
vostès també i podrem entrar-hi a fons. En tot cas, recullo el guant, i això queda 
obert.
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La nostra voluntat era poder incorporar el tema de jardineria i el tema de neteja viària, 
les dues. No arribàvem a les dues i vam optar per una. És una decisió política. 
Criticable i defensable, però en tot cas, evidentment és una decisió política.

El contracte de neteja viària no té una pròrroga de dos anys, té una pròrroga a través 
del ROAS, que és una pròrroga fins que es faci el nou contracte, per tant, es pot fer en 
qualsevol moment la nova contractació. Ho dic perquè és una diferència que va sortir 
l’altra dia, avui ha tornat a comentar-ho, i està fet d’aquesta manera. Està fet 
d’aquesta manera, senyor Ros, i està fet d’aquesta manera. Vaig demanar informació i 
m’ho han explicat així els serveis tècnics municipals, els serveis jurídics municipals. Jo 
li dic el que m’han dit els serveis jurídics municipals, jo no en sé més que ells. Jo no, 
potser altres persones, sí.

En el tema de SOREA, miri, sí que hi ha un informe, sí que hi ha una empresa 
contractada per fer una revisió de l’aplicació de la fórmula, al final d’això surten els 
resultats que hi ha, i que diu que s’han aplicat correctament. Bé, vostè està fent ara 
tota la demagògia que vol, quan és vostè el responsable de la situació en la que estem 
ara. Per tant, home, jo crec que cal tenir mesura quan un diu segons quines coses en 
mitjans o en xarxes socials, quan és el responsable de no haver apujat durant set 
anys, no haver tocat i no haver buscat una solució, haver provocat que es perdin 
720.000 euros d’inversió, i de deixar un dèficit de mig milió d’euros més. Per tant, 
home, quan un és el responsable d’això, el millor que podria fer és ser prudent amb el 
que diu. Ara, cadascú és lliure de fer el que consideri oportú.

En el tema del pavelló,  jo ja li vaig dir que no entraré més a debat, en aquest tema. 
En aquests moments, l’objectiu és resoldre això. Si ho resolem abans, estalviarem 
molts diners que si anem pagant cada any. O sigui, que vostè em digui que pagar 
abans i estalviar-nos de l’ordre de 3 milions i escaig d’euros, quasi 4 milions d’euros, 
és un mal negoci, doncs, escolti, jo penso que no. O sigui, 490.000 euros per als anys 
que queden, són x diners. Si aconseguim resoldre-ho per menys import, jo crec que 
això val la pena. I això és un tema matemàtic. Per tant... Però ja li dic, no reobriré 
aquest tema perquè a vostè li ve molt de gust reobrir aquest tema i viure de les coses 
del passat, i como todo lo malo se pega, doncs, jo no entro en aquest tema –no entro 
en aquest tema.

Escolti, d’opacitat en inversions, cap. Les inversions només es poden aprovar per un 
ple municipal, per tant, home, parlar d’opacitat em sembla un punt gratuït. En tot cas, 
que aquest pressupost no té inversions? Sí, això és cert, però opacitat, cap ni una. 
L’opacitat vindria si apareguessin un dia inversions sense haver passat pel ple, que 
legalment no és possible, per tant, hi haurà tota la transparència possible.
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Quant a les bases d’execució, home, parlar de barra lliure, home, jo crec que... Estem 
parlant de contractes d’obres, no de contractes de subministrament. Exclusivament es 
fa aquesta modificació, de passar de 1.800 a 5.000 per als contractes d’obres. 
Exclusivament. Per tant, dir que això genera una barra lliure... Bé, en tot cas, serà la 
seva opinió, i els fets ens acabaran demostrant si ha sigut així o no ha sigut així. 

I jo crec que amb això, totes les qüestions que han comentat, és a dir, aquelles 
qüestions que vostè manifestava que estava d’acord, agrair-li l’acord perquè 
possiblement d’estar en una banda o una altra no hi ha tanta diferència en alguns 
aspectes, i aquestes en què manifestava vostè la seva diferència, aquesta seria una 
mica la resposta.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? Regidor Ros.

Sr. Ros.- No volia intervenir, però només un petit apunt. Pressupost d’inversió sí que 
n’hi ha, per tant, estem aprovant un pressupost complet. Si després passa com l’any 
passat, que s’aprova una incorporació de romanents, això és opac, d’això és del que 
em queixo. En aquest moment, nosaltres hem fet un càlcul, i per complir la regla de la 
despesa, amb la situació actual només queden 184.000 euros de marge 
d’endeutament, sense anar a tutela financera. Per tant, no sabem què més pot haver-
hi, però clar, hi ha un romanent de 5 milions i mig d’euros gairebé, per tant, aquests 
diners jo crec que el plenari ha de saber perfectament com s’apliquen.

Sr. Fernández.- I evidentment. No sabrà, sinó que aprovarà com s’apliquen, perquè 
si no recordo malament, la modificació pressupostària per l’aplicació de romanents per 
a inversions financerament sostenible, que es va fer el mes de setembre de l’any 
passat, es van aprovar per ple. Si no recordo malament, la modificació de pressupost 
del prorrogat de 2015 en 2016, per incorporació d’inversions amb dos crèdits, es va 
aprovar per ple municipal. Per tant, òbviament, qualsevol destinació que es fa... I en el 
passat ple vam aprovar una aplicació de romanents de dues inversions. Per tant, 
evidentment, és que no pot ser d’una altra manera, és que, vaja, seria saltar-nos la 
llei, i en això hi haurà absoluta transparència. 

En tot cas, al que sí que em comprometo, per la part que em toca com a regidor 
d’Hisenda, és que en el moment en què nosaltres tinguem tancades les inversions que 
preveiem, en tot cas sí que els farem arribar. En tot cas, també els convido 
públicament a què si vostès, en els propers dos mesos, volen fer-nos arribar alguna 
proposta d’inversió, doncs, també serà analitzada i tinguda en compte amb el treball 
que estem fent des del govern. Per tant, ja els convido aquí i els dic que en el moment 
en què tinguem el ritme de l’intent d’acord al qual estem intentant arribar per la 
liquidació del deute del pavelló, i per la liquidació del deute de l’enllumenat, tindrà els 
ritmes que tindrà, en aquest cas en el pressupost d’inversions sí que intentarem que 
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aquesta participació es doni ja d’una forma més clara, però evidentment, de qualsevol 
no només ha de tenir coneixement, sinó que ha d’estar tot aprovat pel ple, faltaria 
més. 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari més? Bé, jo, per acabar només amb el que 
m’ha comentat directament el regidor Ros, sobre el tema de què havia canviat. Doncs, 
entre altres coses, ha canviat tenir diferents informacions que en el seu moment no 
teníem i que, per tant, això ens ha permès, diguem-ne, o no, la intenció era, com ja li 
ha comentat el senyor Fernández, que en base a aquest pressupost i als romanents 
que hi hauria aquest any, poder liquidar els dos contractes, el pavelló i també el de 
l’enllumenat públic. Un enllumenat públic que també es va fer amb una estranya 
externalització també de tot el canvi de les llumeneres, perquè era la manera en què 
podíem fer que es fes possible, perquè econòmicament l’ajuntament no s’ho podia 
permetre. Per tant, en aquest cas, la intenció és eixugar aquestes dues factures prou 
importants anualment, i que per tant, ens deslliurarien bastants diners per a aquest 
pressupost.  

En base a això, també ha canviat una cosa. Bàsicament ha canviat, sobre la base del 
pressupost dels darrers anys, com vostè ha dit, bàsicament el que va canviar va ser la 
manera de treballar-lo. El regidor va seure amb tots els regidors fent peticions, 
demanant com es podrien dur a terme i no com el que vostè ha comentat de la 
proposta enviada pel regidor en el seu moment. Per tant, això també poden ser alguns 
fets distintius.

Important creixement d’algunes partides. Algunes partides ningú sabíem que les 
tindríem, i ara tenir aquesta, per exemple, l’IBI de les autopistes, vostè no podia 
saber-ho perquè sempre hem estat parlant del que no. El que sí que sabia vostè, que 
es veu que li havien dit els darrers anys en reunions, que ens ho va fer saber en una 
reunió que vam tenir els portaveus dels grups, quan arran d’una visita a la Diputació 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona ens va comentar el problema que ens 
generaria el canvi de passar el deute del pavelló, que era un deute financer, a ser un 
deute comptable, i que per tant, això el que faria és que la ràtio d’endeutament del 
nostre pressupost es disparés amb una exagerada ràtio. I a tothom ens va sorprendre 
menys a vostè, que va dir que d’això ja n’eren conscients perquè ho havien estat 
parlant diversos anys. 

Bé, vostè tenia una informació que nosaltres no teníem i que ens vam trobar. Per tant, 
aquest resultat que hi ha hagut en aquest darrer any, el que ens pot permetre és això, 
seure amb aquesta empresa i intentar negociar amb ells. Evidentment, aquesta 
empresa no es volia seure, però ara ha canviat una cosa, i probablement no vulgui 
seure, però en estar en concurs de creditors, nosaltres aquí tenim una força, que un 
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dels motius de rescissió que s’està treballant pot ser aquest. Per tant, hem d’agafar i 
veure si realment això ens porta a aquesta possibilitat. 

Evidentment, això ens lliurarà uns diners importantíssims que en aquest pressupost 
estem complint i omplint amb l’IBI de les autopistes, però que també hem de tenir una 
cosa clara: l’IBI de les autopistes ens ha de servir per pagar coses els anys que ho 
tinguem, perquè la concessió de les autopistes no és eterna. A aquests senyors se’ls 
està acabant el tema de la seva autopista de peatge en aquest país, i segons ha dit el 
govern, la seva intenció no és renovar-les. Per tant, ens queden uns pocs anys de 
cobrar aquest IBI, en tot cas, i per tant, el que hem de fer és ser prou curosos com per 
agafar unes inversions que ens obliguin any rere any amb un IBI d’una autopista que 
d’aquí a uns anys se’ns acaba, perquè si no, estaríem repetint l’error, perquè d’aquí a 
uns anys es trobaria sense 235.000 euros d’aquest IBI de les autopistes, i els altres els 
diríem: «Mira, això és el teu problema, perquè això nosaltres en el seu moment ho 
podríem fer i ho vam fer, i ara gestiona-ho tu, que per a això estàs governant i per 
això és el teu problema.» I aquestes coses no les hem de pensar i hem de creure que 
les nostres inversions han d’estar també molt ben pensades.

Aquests extres que ens puguin venir, igual que els diners de la Roca Village, amb 
aquell magnífic acord pel tema d’això, estic completament d’acord amb vostè. A més, 
jo recordo haver anat a una reunió fa molts anys, on la proposta de la Roca Village i 
que se’ns havia presentat al govern eren uns 30.000 euros, amb un director, em 
sembla, si recordo, que era un senyor alemany que va venir expressament, i que quan 
li vam dir que no era suficient es va posar a cridar, i vostè recordarà que quan ens va 
començar a cridar jo em vaig aixecar i me’n vaig anar de la reunió. Això també va fer 
que canviessin molt aquestes situacions. Per tant, en som plenament conscients, 
aquests diners ens han d’ajudar per tirar endavant, i aquests acords també ens han de 
servir per a això, per no tornar a cometre alguns error d’algunes coses que nosaltres a 
dia d’avui podrem pagar, però que d’aquí a uns anys això s’acabarà. Per tant, hem de 
buscar que tot el que estem finançant en un pressupost no sigui amb unes entrades de 
diners puntuals, perquè aquests diners s’acaben. 

Sobre el tema de SOREA, bé, amb SOREA ja sabem el que vostè opina, i que el vostè 
ha dit no ho compartim. No ho compartim ni políticament ni tècnicament tampoc hem 
trobat res que li doni la raó. S’ha treballat amb una empresa, i casualment aquesta 
empresa l’altre dia vostè va explicar que el nom era EFIAL, i que aquí no hi havia 
hagut cap problema, que els treballadors i la gent que ho havien portat endavant 
havien fet una gran feina, una molt bona feina. No sé si va dir «molt bona» o «una 
gran feina», i com que no ho sé no diré que és una cita, perquè una cita seria dir-li 
exactament el que va dir, i per tant, més o menys anava en aquest sentit. Doncs, 
aquesta gent que ens ha fet aquest informe, són els exempleats d’aquesta empresa. 

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 fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001 Data document: 11/04/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 29/05/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/05/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

32

Per tant, aquesta gent, que es van quedar sense feina perquè EFIAL va petar i hi va 
haver alguns problemes, ha tingut alguns problemes amb la justícia i algun tipus de 
finançament estrany, doncs, els treballadors, que són els que van fer la bona feina, 
són una part d’aquesta empresa que ens ha fet aquests números.

L’opacitat. Home, no ho sé. Ja li ha respost el regidor, això haurà de passar tot per ple, 
i l’opacitat, no ho sé, jo no ho sé. Com que no entenem aquestes coses, potser, no ho 
sé, vostè tingui més informació que nosaltres per pensar que en aquest ajuntament es 
fan les coses amb opacitat. 

Quan parlem..., ha dit «barra lliure», no? Bé, això és una demanda que també s’havia 
fet per part dels tècnics municipals, d’unes àrees concretes, d’on vostè era regidor 
també, a part d’alcalde. Bé, vostè dirà que no, però vostè ha sigut regidor 
d’Urbanisme, que jo sàpiga, en diferents... Sí, sí, això també va. Bé, també hi va –
també hi va. Per tant, en aquests casos són peticions. Les altres són d’aquelles coses 
de dir que, bé, sempre estem posant en dubte certa gent i certa..., i jo estic convençut 
que vostè algun dia podrà aportar algun tipus de prova, perquè al final no ha de sortir 
sempre gratuït posar en dubte que totes les coses que es fan en aquest ajuntament, 
posar-hi algun tipus de dubte en la feina d’uns professionals que són els qui al final 
decidiran això. Per tant, bé, algun dia suposo que sí que ens podrà aportar algun tipus 
de proves, i no només deixar anar allò del «difama, que algo queda», no?   

A vegades, escolti, aquests darrers plens, en què tothom diu les seves frases fetes o 
recordar coses, miri, a vegades la vida és una tómbola i tot torna, i al final, algú ha de 
començar ja a posar i demostrar coses, no ha de ser tan fàcil posar en dubte la feina 
de la gent de l’ajuntament, i que no passi res.

El contracte de serveis. Aigua, jardineria i neteja viària són les tres coses que posem 
en dubte. La neteja viària s’està donant, evidentment, com no pot ser d’una altra 
manera, ja li ha comentat en el sentit que estem. I la jardineria estava portada en una 
junta de govern local, que vostè recordarà que es va retirar perquè just en aquell 
moment en què nosaltres anàvem a fer la pròrroga d’aquest contracte i hi estàvem 
tots d’acord, va caure la sentència de la licitació famosa amb el contracte de jardineria, 
i també havíem tingut algunes reunions amb el tema de jardineria, on alguns tècnics 
donaven versions diferents a les que vostès políticament també havien donat. Per tant, 
són d’aquestes discrepàncies que ja no només són discrepàncies polítiques sinó que 
tornem al mateix lloc, també discrepàncies tècniques. Al final, nosaltres podem fer cas 
o no fer cas als informes d’un tècnic o al que diu un tècnic, que és qui controla aquest 
servei, però al final també això, si nosaltres no fem cas als tècnics, que són els qui 
realment han de fer aquest seguiment, o a qui se’ls ha demanat responsabilitats, i això 
vostès saben que en els darrers anys ho podrien haver fet les vegades que volguessin 
amb tothom qui posessin en dubte, no? 

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 fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001 Data document: 11/04/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 29/05/2017 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 29/05/2017 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=fa6b49d1b6f74dc8bfc0241ca2946b90001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

33

Per tant, jo crec que aquí sí que són decisions polítiques, en aquest cas es decideix 
anar a posar una petita cosa, que és el tema de l’escombradora, una escombradora, 
per cert –permeti’m, eh?– que quan una empresa té material propi o petit 
subministrament, el que més l’interessa deixar ràpid són les màquines de lloguer, la 
maquinària que és la que realment s’espatlla i la que realment consumeix, i la que 
realment... I això, recordarà que una decisió que va prendre vostè com a alcalde va 
ser treure l’escombradora d’aquest poble i, per tant, no arribar a fer les neteges 
mínimes que es necessiten. 

Jo li podria dir una cosa que li tocava a vostè, li agradés o no li agradés, i és que 
teníem una situació econòmica molt difícil. Ja, però és el seu problema, és vostè qui 
governava. Doncs, no, ningú li va contestar això. El que passa és que una cosa és això 
i l’altra és ara entendre que d’una neteja viària ens doni 175.000 euros de benefici 
aquesta empresa. I a mi només em queda un dubte: com és que quan es va fer la 
licitació, ningú es va presentar, i es va haver de parlar amb aquesta empresa per al 
final veure si ells s’hi presentaven d’alguna manera? Això és d’aquests dubtes que si 
realment hi haguessin 175.000 euros en una bossa, allò, sense fer res, miri, jo puc no 
tenir-ne ni idea i no veure aquesta bossa de 175.000 euros, però li asseguro que les 
altres empreses que viuen d’això, la veuen. Potser no eren aquests 175.000 euros i 
potser no són aquests números que vostè ens ha estat comentant.

Per altra banda, el que sí que voldria dir abans d’acabar és agrair sobretot el to amb el 
que s’ha fet el debat. La veritat sigui dita, malauradament en els darrers plens, o en 
els darrers temps, aquests tons no són molt habituals, inclús alguna gent que ens 
acompanya en el ple ens ha fet retrets algunes vegades i, per tant, agrair a tothom el 
to que avui hem pogut mantenir, que potser altres vegades no som capaços de 
mantenir, inclús ens alterem un pèl més del que hauríem, o se’ns aconsegueix alterar 
un pèl més del que se’ns hauria d’alterar, i per tant, agrair-los el to. 

Jo acabaria aquí. Passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

S’aprova per 11 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5) i del PP (1) i 5 vots en contra manifestats pels regidors dels grups 
municipals de CIU (4) i d’ICV-EUIA (1).
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Sr. Alcalde.-Aquests eren els dos punts de l’ordre del dia, és un ple extraordinari i, 
per tant, no tenim el tema de precs i preguntes i, per tant, aquí donaríem per acabat el 
ple d’avui. Moltíssimes gràcies a tothom per l’assistència, i repeteixo, moltíssimes 
gràcies pel to que avui hem tingut. Que tinguin una bona Setmana Santa els qui la 
facin o la celebrin, i els que no, que tinguem uns dies més llargs de festa. Gràcies. 

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les             21 hores i 11 
minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari

Albert Gil i Gutiérrez Antoni Peralta Garcerá
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